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Indledning 
Projektet ”Fra kompetenceløft til øget gennemførsel” er ansøgt til Region Midtjyllands Uddannelsespulje, 

og projektet er bevilget maj 2019. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem SOSU Randers 

(projektejer), Mercantec, Tradium og VIA University College på baggrund af erfaringer om et behov for ny 

viden og handlemuligheder i forhold til organisatoriske tilgange til at kvalificere anvendelse af 

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, DEP, til gavn for eleverne og deres muligheder for at gennemføre 

en erhvervsuddannelse. Projektet tager således afsæt i en antagelse om, at der er en vis kausalitet mellem 

pædagogisk læreruddannelse, elevers læring og gennemførsel af en uddannelse. 

Rapporten er en redegørelse for forskningsdelens design og metode varetaget af VIA University College. 

Rapporten har således ikke til hensigt at formidle analyser og konklusioner. Disse vil blive formidlet i andre 

sammenhænge. Rapportering til Region Midt varetages af projektejer. 

Baggrund for projektet 
Projektet tager afsæt i udfordringer vist i tidligere forskning på området i at anvende den obligatoriske 

pædagogiske erhvervsskolelæreruddannelse, Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP), i praksis på 

erhvervsskoler (Duch, 2017). På de deltagende erhvervsskoler har hver enkelte skole sin tilgang til at 

arbejde strategisk, logistiks og pædagogisk med DEP med henblik på anvendelse af viden fra uddannelsen 

på skolen. Forskningen viser udfordringer, som relaterer sig til praktiske/logistiske forhold på 

erhvervsskolen, kollegiale samarbejder og desuden forskellige forståelser af, hvordan DEP kan anvendes i 

forholdt til didaktisk udvikling i et samarbejdet mellem lærere og ledelse (Duch, 2018). Man kan forstå 

lærere og lederes perspektiver ved at betragte dem som professionelle, der ud fra hver deres 

professionalisme har forskellige perspektiver på potentialer i forhold til anvendelse af DEP på 

erhvervsskoler (Duch, 2018). Disse forskellige perspektiver står centralt i projektet ud fra den antagelse, at 

det kræver en ny form for dialog og samarbejde, hvis betydningen af DEP for både lærere og elever skal 

kvalificeres. Projektet handler således mere overordnet om transition fra en uddannelse til anvendelse i en 

profession (Duch, 2017). Det teoretiske afsæt er i de nævnte referencer professionsforskning og 

sociologiske teorier. 

Den pædagogiske læreruddannelsen for erhvervsskolelærere er over tid ændret flere gange, men det har 

kontinuerligt været tematiseret, at uddannelsen og det praktiske lærerarbejde ikke havde klar 

sammenhæng (Duch, 2017). Dette beskrives som manglende sammenhæng mellem teori og praksis ud fra 

forskellige forståelser af begreber som teori, praksis og transfer. I den seneste politiske aftale om 

erhvervsuddannelser nævnes det igen, at der er behov for at drøfte denne sammenhæng med henblik på 

anvendelse af DEP i undervisning på erhvervsuddannelser (Regeringen mfl., 2018). Historisk er der 

foretaget ændringer af, hvorledes skolerne formelt set skal arbejde med anvendelse af den pædagogiske 

uddannelse. Der ikke længere formelle krav om, at nye lærere i gang med pædagogisk uddannelse får 

vejledning af erfarne lærere, ligesom en praktiske dimension i form af en vurdering af den nye lærers 

undervisning som en integreret del af den pædagogiske uddannelse ikke længere kræves. Efter de formelle 

krav til erhvervsskolerne på disse områder er ændret, har der udviklet sig forskellige lokale modeller for at 

understøtte erhvervsskolelærere i deres uddannelsesforløb og for at skabe sammenhæng mellem DEP og 

skolers kultur og organisering fx med henblik på didaktisk og organisatorisk udvikling (Duch, 2017). 

Følgeforskning i det bevilgede regionale projekt ”Fra kompetenceløft til øget gennemførsel” fokuserer på 

tilvejebringelse af ny viden om og nye løsningsforslag i forhold til de problemstillinger, som knytter sig til 
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muligheder for transition fra DEP til erhvervsskoler. Konkret vil det sige viden om, hvad 

erhvervsskolelærere og –ledere ser som udforinger og løsninger i forhold til at kunne anvende 

uddannelsesforløb på DEP pædagogisk og didaktisk i undervisning på erhvervsskoler. Tidligere forskning 

vedr. DEP dokumenter, at viden på dette område er sparsom (Duch, 2017). 

Deltagerne i projektet er tre erhvervsskoler, som har forskellig størrelse, forskellig (skole)kultur og 

forskellige organisatoriske tilgange til ansattes deltagelse i og anvendelse af DEP. Projektet er organiseret 

med en styregruppe med deltagere fra hver skole, en projektgruppe med pædagogiske konsulenter fra hver 

skole samt en projektleder fra den ene skole. Det er en væsentlig pointe, at projektet skal kunne rumme 

skolernes forskelligheder og samtidig bidrage til en mere generel udvikling på erhvervsskoler. 

Følgeforskeren fra VIA samarbejder med projektgruppen og deltager i styregruppemøder efter behov. 

Følgeforskningen har til hensigt at kvalificere dataindsamling og dokumentation gennem projektet samt ud 

fra forskningsviden at bidrage til den løbende proces. Desuden skal følgeforskningen bidrage til at 

kvalificere de produkter, som projektet skal munde ud i. Senere i rapporten beskrives nærmere, hvorledes 

følgeforskning forstås. 

 

Formål med projektet 
Ifølge det ansøgte projekt er det centrale: ”Hvordan kan den obligatoriske uddannelse af 

erhvervskoleundervisning udnyttes til at kvalificere undervisningen på erhvervsskolerne og dermed øge 

gennemførslen og skabe så dygtige elever som muligt?” Endvidere fremgår af ansøgningen, at ”Projektet vil 

afklare, hvad der måtte hindre en optimering af erhvervsskoleundervisning på baggrund af DEPén og 

udvikle modeller for, hvorledes der gennem kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og 

ledelsesmæssige tiltag kan arbejdes med at optimere og kvalificere såvel enkeltunderviseres som 

erhvervsskolers organisatoriske og didaktiske arbejde” 

Projektets formål er således at bidrage til kvalificering af undervisning, øget gennemførsel og dygtiggørelse 

af elever ud fra viden om og udvikling af erhvervsskolers organisatorisk tilrettelægge og gennemførsel af 

didaktisk udvikling på baggrund af DEP. Dette sker på baggrund af en kvalitativ afdækning, udvikling af nye 

tilgange samt en afprøvning af nye tilgange. Derved nås frem til afprøvede modeller, som andre 

erhvervsskoler kan lade sig inspirere af med henblik på en tilpasning til den lokale kontekst. 

Følgeforskningen skal kvalificere, hvorledes der metodisk arbejdes med den kvalitative afdækning, og 

hvordan denne afdækning kvalificerer udvælgelse af nye tilgange til DEP på den enkelte skole med henblik 

på didaktisk anvendelse. Ligeledes skal følgeforskning bidrage til videreudvikling på baggrund af 

eksisterende forskningsviden. Endelig skal følgeforskningen løbende bidrage gennem metodiske og 

teoretiske perspektiver. 

De centrale spørgsmål i projektet 

Projektet har således et overordnet indledende spørgsmål, som knytter sig til udfordringer generelt på 

erhvervsskoler og bygger på en antagelse om en vis kausalitet mellem læreruddannelse, elevers 

gennemførsel og dygtighed. Inden for projekts rammer og initiativer konkretiseres opgaven i 

projektansøgningen som nævnt ovenfor, hvilket kan formuleres til tre centrale spørgsmål i projektet: 

1. Hvilke hindringer er der i udgangspunktet på erhvervsskoler for optimering af undervisning på 

baggrund af viden fra DEP? 
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2. Hvilke modeller kan udvikles for kvalificering af det pædagogiske og didaktiske arbejde - på baggrund af 

DEP - organisatorisk og i den konkrete undervisning? 

3. Hvorledes knytter disse modeller sig til kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og 

ledelsesmæssige tiltag? 

 

Design og metode 
Som tidligere nævn er der ikke forskningsviden om, hvad erhvervsskolelærere og –ledere ser som 

udfordringer med henblik på at kvalificere anvendelse af DEP, og hvorledes der organisatorisk kan arbejdes 

med en øget anvendelse. Det er opgaven for følgeforskningen at bidrage til at fastholde dette fokus. 

Samtidig er det centralt, at projektet som helhed omhandler en udviklingsproces, og at denne går på tværs 

af og foregår i et samspil mellem tre erhvervsskoler. Denne kompleksitet afspejler sig i designet. I den 

første fase startes projektet op med aftaler om roller, relationer og opgaveforståelse i projektgruppe samt 

endelig godkendelse af projektet i styregruppen. Derefter afdækkes udfordringer på de deltagende skoler. 

Afdækning af udfordringer 
Afdækning af udfordringer gennem en kvalitativ tilgang sker for at sikre en dybdegående forståelse af disse. 

På hver skole foretages ét fokusgruppeinterview med 2-5 lærere og ét interview med leder(e) på hver 

skole. På den måde afdækkes udfordringer i den eksisterende tilgang set ud fra forskellige læreres 

perspektiver og ud fra et ledelsesperspektiv. Desuden spørges der til, hvorledes disse informanter kunne 

forestille sig, at der kunne udvikles nye tilgange. Da der på skolerne er forskellige organiseringer fx i forhold 

til ledelseslag, så beslutter den enkelte skole, hvordan man mest hensigtsmæssig vælger informanter. 

Fælles er dog, at lærere har erfaring med DEP og dermed mulighed for anvendelse af viden fra DEP i 

undervisning. Lærerne kan komme fra en eller flere afdelinger. På den enkelte skole udvælges informanter 

på baggrund af, hvorledes man ønsker at arbejde med udviklingsprocessen. Der udvælges en eller to ledere 

fra hver skole, som har personaleansvar og erfaringer med ledelse af lærere på DEP samt et kendskab til 

skolens strategi på området. Følgeforskeren udarbejder en skabelon, hvori de pædagogiske konsulenter fra 

skolerne beskriver og argumenterer for selektionskriterier og begrundelser herfor (bilag 1). Derved 

fastholdes de enkelte skolers valgmulighed, samtidig med at der er transparens i forhold til kriterier og 

begrundelser. 

Fokusgruppeinterviews og interviews foretages på baggrund af interviewguides, som er drøftet med 

arbejdsgruppen og godkendt af styregruppe. Ved fokusgruppeinterview deltager den pædagogiske 

konsulent fra erhvervsskolen, og rollefordelingen er, at følgeforsker foretager fokusinterview, mens den 

pædagogiske konsulent tager udførlige noter og evt. supplerer med spørgsmål. Interviewene optages. Bilag 

2 og 3 viser interviewguides, bilag 4 skabelon til noter. Fra Tradium deltog 2 ledere og 4 lærere, fra 

Mercantec 1 leder og 5 lærere, fra SOSU 1 leder og 5 lærere. 

På baggrund af interviews og fokusgruppeinterviews sammenfattes udfordringer i den aktuelle praksis på 

den enkelte skole af følgeforsker. Ligeledes sammenfattes, hvad lærere og ledere forslår som mulige 

løsninger. I denne sammenfatning kategoriseres og beskrives således både udfordringer og ønsker til, 

hvordan man fremadrettet ønsker at arbejde, bilag 5. Der afholdes derefter et møde med en eller flere 

ledere på hver skole, pædagogisk konsulent og følgeforsker, hvor det drøftes, hvad de indsamlede data 

viser, hvilke ambitioner skolen har for udviklingsarbejdet, samt hvorledes skolen konkret vil arbejde med 

udfordringer herunder roller og opgaver for lærere og ledere. Disse møder kaldes aftalemøder. 
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Dette møde danner baggrund for et videre arbejde, som den enkelte skoles pædagogiske konsulent har 

ansvaret for. Arbejdet har til hensigt at konkretisere, hvorledes man skolebaseret ønsker at arbejde med 

udviklingen i projektet på baggrund af de foreliggende data, og hvorledes man mere konkret vil arbejde 

hermed. Dette arbejde beskrives i en fælles skabelon, som nogle skitser til modeller, se bilag 6. Dette 

arbejde danner baggrund for den næste fase i projektet. Bilag 7 er udarbejdet med henblik på sikring af et 

overblik over udvalg af informanter til afprøvning. 

 

Kvalificering af modeller 
I den næste fase kvalificeres modellerne. Kvalificeringen sker på et opstartsseminar for ledere og lærere, 

som skal arbejde med afprøvningen. Intentionen har været, at der vælges en leder på hver skole og ca. fem 

lærere, men pragmatiske forhold spiller ind i forhold til det reelle antal deltagere. Lederen skal have en tæt 

relation til lærere fx som personaleleder og have mulighed for at foretage nødvendige organisatoriske 

beslutninger for at gennemføre afprøvningen. Lærerne skal være i gang med DEP. De pædagogiske 

konsulenter beskriver udvælgelsen af informanter i forhold til skolen som organisation jf. bilag 7. Program 

for opstartsseminar ses i bilag 8. Skolemodel beskrives og præsenteres af den enkelte skole, mens 

følgeforsker holder oplæg om viden om DEP, organisatorisk læring samt transition fra DEP til anvendelse på 

skoler. Hensigten er, at disse oplæg skal bidrage til skolernes udviklingsproces. På baggrund af seminaret 

beskriver følgeforsker i samarbejde med projektgruppen de foreløbige, lokale modeller, som præsenteres 

og drøftes med styregruppen, jf. bilag 9 for dagsorden til mødet. 

Afprøvningen i foråret 2020 
I foråret 2020 starter fasen med afprøvninger. Afprøvningen af de udviklede modeller finder sted i to forløb 

i henholdsvis foråret 2020 og efteråret 2020. Følgeforskningen har bidraget til at dokumentere status 

gennem besøg. I foråret ser dette således ud: 

Tradium: 

Tradium har valgt en form, som er baseret på interviews: 

20/4 To interviews med to ledere (samlet ca. 1½ time) 

20/4 Fokusgruppeinterview med to undervisere (ca. 1 time) 

18/5 Fokusgruppeinterview med to ledere (1 time) 

18/5 Fokusgruppeinterview med to lærere (30 minutter) 

Af bilag 11 fremgår interviewguides. Der er taget noter fra interviews af den pædagogiske konsulent og 

interviews er optaget på bånd. 

 

Mercantec: 

Mercantec har valgt en form, der kombinerer oplæg, deltagende observation og mere direkte input fra VIA: 

18/3 Oplæg og deltagelse/observation i seminar for ledere (2 timer) 

19/6 Deltagelse på et teammøde (1½ time) 

På seminaret for ledere er der hold et oplæg om projektet, og der er indsamlet dokumenter om den model, 

som skolen vil arbejde med, og som blev præsenteret for lederne. På teammødet er et team blevet 

præsenteret for, hvorledes lederen vil arbejde konkret med DEP i deres team, herunder er dokumenter til 

dette præsenteret. På begge møder har følgeforsker været deltagende observatør, og der er skrevet 

feltnoter. 
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Randers Social & sundhedsskole: 

På denne skole er valgt en kombination af interviews og observation: 

13/5 2020: fokusgruppeinterview med to lærere (ca. 1½ time) 

3/6 2020: Observation på områdemøde (1½ time) 

Af bilag 12 fremgår interviewguide til 13/5, hvor den pædagogiske konsulent har taget noter, men der er 

også optaget lyd. Observationen på områdemødet foregår under de dagsordenspunkter, hvor DEP er på 

dagsorden. Der tages feltnoter ud fra en position næste uden deltagelse. 

 

Der er på tværs af skolerne afholdt et online midtvejsseminar, formen skyldes corona-krisen og den deraf 

følgende nedlukning. Der har på dette tidspunkt været to besøg på Tradium, men et på Mercantec og 

Randers Social og sundhedsskole. Følgeforsker har hold et oplæg og præsenteret de foreløbige fund 

herunder forslag til, hvordan de tre skolemodeller kan ses. Forskelligheden mellem skoler, de pragmatiske 

tilgange under krisen i forhold til dataindsamling indgår i oplægget. Programmet fremgår af bilag 13. 

Afprøvning i efteråret 2020 
Der er afholdt et særligt møde for lederne 4/9 2020 (bilag 14). På mødet deltog projektgruppen (dog afbud 

fra repræsentant fra en skole) samt to ledere fra hver skole herunder to fra styregruppen. På mødet blev 

status formidlet samt drøftet i fællesskab jf. dagsorden. Der blev taget feltnoter fra skolernes præsentation. 

Efterfølgende førte drøftelserne til overvejelser over det næste halve år, ledernes indbyrdes dialog samt 

tiltagenes bæredygtighed efter projektet. Ved samme lejlighed blev spurgt ind til de pædagogiske 

konsulenters rolle i form af et fokusgruppeinterview, som blev optaget jf. bilag 15. Pointerne herfra er 

skrevet ud, og den fraværende er opfordret til at skrive sine perspektiver ind. 

 

Afprøvningen i efteråret 2020 planlægges af skolerne, og det er i samarbejde med styregruppe aftalt, at 

skolebesøg skal fordeles således, at der er ét med organisatorisk fokus og ét med fokus på elevers læring. 

Tilrettelæggelsen på skolerne varierer, så der indgår interviews og observationer, som har det til fælles, at 

de knytter sig til det samme fokus. Skolebesøg med organisatorisk fokus skal bidrage til svar på 

forskningsspørgsmål 3: Hvorledes knytter disse modeller sig til kollegiale samarbejder, organisatoriske 

strukturer og ledelsesmæssige tiltag? Skolebesøg med fokus på elever læring bidrager til svar på 

forskningsspørgsmål 2: Hvilke modeller kan udvikles for kvalificering af det pædagogiske og didaktiske 

arbejde - på baggrund af DEP - organisatorisk og i den konkrete undervisning? I oversigtsform er de 

samlede skolebesøg vist nedenfor. Ved alle besøg indgår en konsulent fra skolen, som tager noter. 

 

Skolebesøg med organisatorisk fokus, se bilag 16: 

Mercantec 5/11: Fokusgruppeinterview med vicedirektør, chef og ledere. Varighed ca. 1 time. 

Efterfølgende blev udvalgt centrale temaer til drøftelse med henblik på det videre arbejde på skolen. 

Varighed ca. 1 time 

Tradium 6/11: Fokusgruppeinterview med ledere og chefer. Varighed ca. 1 time 

Randers Social & Sundhedsskole 25/11: Observation på afdelingsmøde med en leder og ca. 25 lærere. 

Varighed ca. 2 timer 

 

Skolebesøg med fokus på elevers læring, se bilag 17: 

Mercantec 3/11: Fokusgruppeinterview med chef og lærer. Varighed ca. 1 time. Efterfølgende drøftelse af 

centrale temaer. Varighed ca. 1 time. 
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Tradium 6/11: Fokusgruppeinterview med to lærere. Varighed ca. 1 time. 

Randers Social & Sundhedsskole 17/12: Fokusgruppeinterview med 2 lærere. Varighed ca. 1½ time.  

Afsluttende seminar 2021 
Projektet har et afsluttende seminar i januar 2021. Her formidles af VIA nogle analytiske nedslag i relation 

til skolemodeller og spørgsmål 2 og 3. Det er håbet, at dette kan bidrage med fremadrettede perspektiver. 

Forskerrollen 
Følgeforskning kan beskrives som en evalueringsform, der har ligheder med aktionsforskning, og hvor 

rollen varier mellem deltager og tilskuer (Lindøe mfl., 2002). Da der i projektet sker en intervention i 

forhold til udvikling og dermed ændring af skolers tidligere praksis, er forskerrollen både at foretage 

kortlægning af tidligere praksis og at have fokus på eventuelle forskydninger af mål, som finder sted 

undervejs i projektet. Under interventioner er følgeforskeren aktiv i faser med planlægning af tiltag, mens 

forskerrollen i højere grad er passiv i forhold til konkret iværksættelse af tiltag på den enkelte skole. Som 

det også fremgår af designet og de beskrevne metoder varierer forskerrollen således gennem projektet 

mellem at være aktiv og deltagende samt at være registrerende med henblik på fremadrettede tiltag i 

forhold til projektets formål. 

Forskerrollen er således konkret, at: 

 Dokumentere og indsamle data 

 Observere som `total deltager´ eller `deltageren som observatør´ (Gold, 1958) 

 Fastholde mål i forhold til projektansøgning 

 Informere gennem oplæg og på møder 

 Foreslå teoretisk inspirerede tilgange, som kan forklare, bidrage til udvikling og udfordre 

 Bidrage i dialoger i projektgruppe 

 Udveksling af overvejelser med projektleder 

 Formidling og dialog med styregruppe 

 Bidrage til formidling af projektet afhængig af de afsatte ressourcer 

Dataansvar 
Projektejer har i projektet ansvaret for aftaler i forhold til GDBR, jf. fx bilag 10. Det er aftalt mellem 

projektejer og VIA University College, at data må anvendes til formidling af projektets resultater både som 

forskning og som bredere formidling. Projektejer sikrer den løbende indsamling af aftaler, ligesom 

følgeforskeren ved hvert tilfælde af dataindsamling henleder opmærksomheden herpå. 

Produkter og formidling af resultater 
I bevillingen fra Region Midt er der krav om løbende rapportering, og dette varetages af projektejer. 

Forskningsformidling finder løbende sted gennem oplæg med teoretiske vinkler samt foreløbige analytiske 

perspektiver, der bidrag til refleksioner over den videre proces inden for projektets rammer. 

Nordisk formidling: 

Der er indsendt abstract til nordisk konference, Nordyrk, se bilag 18. Denne blev aflyst i foråret 2020 

grundet corona-krisen, men det godkendte abstract kunne genindsendes til formidling på konferencen i 

foråret 2021. Det er endnu uvist, om projektet finder midler til deltagelse og dermed formidlingen. 

Regional formidling: 

Formidling til erhvervsskoler i Region Midt på et planlagt møde for referencepanel april 2021 i VIA 

University College. I referencepanelet indgår repræsentanter for skoler og andre centrale aktører inden for 
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erhvervsuddannelser, som sender medarbejdere på DEP. Rammesætning mv. planlægges aktuelt således, 

at det varetages af VIA uden for projektets rammer. 

National formidling: 

Der planlægges formidling i tidsskrifter og bøger uden for projektets rammer, da der aktuelt ikke er afsat 

ressourcer hertil. Disse vil løbende blive synlige på UC viden med VIAs publikationer. Aktuelt er følgende 

accepteret: 

Duch, H. (2021): På grænsen mellem uddannelse og arbejdsplads - om vurdering og inklusion af 

eksamensopgaver. CEPRA-striben (Accepteret, forventes udgivet februar). 

 

Referencer 
Duch, H. (2017). Uddannelse til erhvervsskolelærer. En diplomuddannelse i et spændingsfelt mellem 

erhvervsrettet efteruddannelse, voksenuddannelse og professionsrettet videreuddannelse. Aalborg 

Universitetsforlag. 

Duch, H. (2018). Training for a profession as a vocational teacher: The transition from the course to the 

workplace. Professions and Professionalism. Vol. 8, No 2. http://doi.org/10.7577/pp.2021. 

Gold, R. L. (1958). Roles in sociological field observations. Social Forces, 36(3), 217–223. 

Lindøe, P. H.; Mikkelsen, A. og Olsen, O. E., (2002). Fallgruver i følgeforskning. Tidsskrift for 

samfunnsforskning vol, 43 nr. 2, s. 191-217. 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (2018). Fra 

folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. Hentet 21. maj 2019 på 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/nov/181122-ny-aftale-baner-vejen-fra-folkeskole-til-

faglaert. 

  



10 
 

Bilag 
I den følgende er indsat de bilag, som er omtalt i teksten. 

 

Bilag 1 
Udvælgelse af informanter til deltagelse i afdækning. Skabelon til pædagogiske konsulenters beskrivelse 

Introduktion: 

Skabelonen skal understøtte i, at vi får lavet en systematisk tilgang fra starten. Det er derfor vigtigt, at I 

udfylder de enkelte punkter detaljeret. I behøver dog ikke arbejde på at gøre formuleringer mv. `pænt´, da 

materialet alligevel vil blive omskrevet. Har I sendt mails mv., må I meget gerne sætte hele mailen ind. 

Jeres opgave er at tage kontakt til informanter – leder(e) og lærere (ca. fem) og få aftalt 

interview/fokusgruppeinterview. Det er vigtigt, at I gør opmærksom på, at der er tilknyttet følgeforskning, 

og at vi gerne både i og efter projektet vil have lov til at anvende data. 

Erhvervsskole: 

 

Hvilke ledere er kontaktet? 

 

Begrundelsen for, at det blev disse: 

 

Hvordan og om hvad er de informeret? 

 

Endelig aftale: hvem deltager i interview, og hvad er deres rolle: på skolen, i forhold til lærere på DEP og i 

forhold til lærer-informanter? 

 

Andet, som du mener er vigtigt: 

------------------------------------------------------------------------ 

Hvilke lærere er kontaktet? 

 

Begrundelsen for, at det blev disse: 

 

Hvordan og om hvad er de informeret? 
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Endelig aftale: hvem deltager i fokusgruppeinterview: hvor langt er de med DEP, og hvad er deres relation 

til leder(e), som indgår i interview: 

 

Andet, som du mener er vigtigt: 

 

Bilag 2 
Interviewguide rettet mod ledere 

Introduktion til projektet: Fra kompetenceløft til øget gennemførsel har fokus på den didaktiske betydning 

af DEP. 

Formålet med interview er at kvalificere en efterfølgende udviklingsprojekt samlet på tre forskellige skoler. 

samtykke til at data anvendes i projektet og til yderligere forskning 

 

Baggrundsoplysninger: 

 Hvad er din uddannelsesbaggrund? 

 Hvor længe har du været på denne erhvervsskole? 

 Hvad er dine ansvarsområder som leder? 

 Hvilke erfaringer har du med arbejdet omkring DEP 

 Hvor mange er du personaleleder for? 

Hvad er dine funktioner og roller i forhold til: 

 læreres deltagelse på DEP? 

 lærernes professionelle udvikling gennem DEP? 

 lærernes anvendelse af DEP? 

Hvad er for dig det centrale ved DEP/hvad er meningen med uddannelsen? 

 

Hvordan arbejder I/du med DEP? 

 I hvilken grad og hvordan deler ledelsen erfaringer 

 

Hvad har I gode erfaringer med? 

 

Hvordan ser du, at DEP har betydning for elevers læring og gennemførsel? 

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til denne anvendelse? 

 Organisatorisk/strategisk 
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 Dine muligheder og rammer som leder 

 Lærernes måder at arbejde på 

 Lærernes forudsætninger i form af baggrunde, rammer og arbejdsvilkår 

Hvordan ville arbejdet med at anvende DEP i den daglige undervisning se ud i den ideelle verden? 

 Dine opgaver og roller 

 Lærersamarbejde og fx team 

 Den enkelte lærer 

Det videre forløb i projektet på skolen 
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Bilag 3 
Interviewguide rettet mod lærere 

Introduktion til projektet: Fra kompetenceløft til øget gennemførsel har fokus på den didaktiske betydning 

af DEP. 

Formålet med interview er at kvalificere en efterfølgende udviklingsprojekt samlet på tre forskellige skoler. 

samtykke til at data anvendes i projektet og til yderligere forskning 

 

 

Baggrundsoplysninger: 

 Hvad er din uddannelsesbaggrund? 

 Hvor længe har du været på denne erhvervsskole? 

 Hvilke fag og uddannelser underviser du på? 

 Hvordan er dit arbejde organisereret fx i forhold til ledelsesreferencer og samarbejde med kolleger? 

 Hvor langt er du med DEP? 

 

Hvad er for dig det centrale ved DEP/hvad er meningen med uddannelsen? 

 

Hvordan arbejder du med DEP? 

 

Hvad har du gode erfaringer med? 

 

Hvordan ser du, at DEP har betydning for elevers læring og gennemførsel? 

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at anvende DEP? 

 Dine muligheder og rammer som lærer 

 Dine måder at arbejde på fx i tilrettelæggelse af din undervisning 

 Dine samarbejdsrelationer med kolleger 

 Din personaleleders tilrettelæggelse af dit arbejde 

 Organisation og strategi på skolen 

 

Hvordan ville arbejdet med at anvende DEP i den daglige undervisning se ud i den ideelle verden? 

 Dine opgaver og roller 

 Lærersamarbejde og fx team 

 Den enkelte lærer 

Det videre forløb i projektet på skolen 
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Bilag 4 
Skema til noter til interview 

Interviewperson:  

spørgsmål Ca. tid svar 

 Hvad er din uddannelsesbaggrund?  

 Hvor længe har du været på denne 

erhvervsskole? 

 Hvad er dine ansvarsområder som 

leder? 

 Hvilke erfaringer har du med 

arbejdet omkring DEP 

 Hvor mange er du personaleleder 

for? 

  

 

  

Baggrundsoplysninger: 
Hvad er dine funktioner og roller i 
forhold til: 

 læreres deltagelse på DEP? 

 lærernes professionelle udvikling 

gennem DEP? 

 lærernes anvendelse af DEP? 

 Vælger de selv moduler 

 

  

Hvordan arbejder I/du med DEP? 

 I hvilken grad og hvordan deler 

ledelsen erfaringer 

 Hvad har I gode erfaringer med? 

 Hvordan ser du, at DEP har 

betydning for elevers læring og 

gennemførsel? 

 

  

Hvilke udfordringer ser du i forhold til 
denne anvendelse? 

 Organisatorisk/strategisk 

 Dine muligheder og rammer som 

leder 

 Lærernes måder at arbejde på 

 Lærernes forudsætninger i form af 

baggrunde, rammer og 

arbejdsvilkår 
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Hvordan ville arbejdet med at anvende 
DEP i den daglige undervisning se ud i 
den ideelle verden? 

 Dine opgaver og roller 

 Lærersamarbejde og fx team 

 Den enkelte lærer 

Det videre forløb i projektet på skolen 
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Bilag 5 
Opsamling på interview med leder og lærere 

Punkterne er opsamling på baggrund af interview. Udtalelser er forkortet og systematiseret i kategorier jf. 

skema nedenfor. Der er etableret en kronologi, så punkter vedr. start står først, så processes undervejs, 

afgangsprojekt og efterfølgende forløb. 

 

Status – hvad gøres aktuelt 

 leder lærere 

Dialog mellem ledere 
og medarbejdere 

  

Organisatorisk   

Teammøder   

Ledelsesgruppen   

I forhold til elever   
 

Ønsker og forslag til, hvad man kunne gøre 

 leder lærere 

Dialog mellem ledere 
og medarbejdere 

  

Organisatorisk   

Teammøder   

Eleverne   
 

Forslag til struktur og dialog på mødet 

 Præsentation af ovenstående opsamling 

 Udvælgelse og prioritering af, hvad der skal arbejdes med/indsatsområder 

 Konkretisering af, hvordan dette arbejde kan foregå 

 Udkast til model for skolen i forhold til det kommende udviklingsarbejde. Fra 17/9 og frem til 26/11 

arbejdes der organisatorisk med at kvalificere og konkretisere modellen 

 Der er projektgruppemøde 1/11 og 11/11, hvor den pædagogiske konsulent gerne skal kunne 

medbringes en model – men den må fortsat gerne være i proces 

 Modellen skal præsenteres på det tværgående møde 26/11 
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Bilag 6 
Ramme til pædagogiske konsulenters beskrivelse af modeller på skolen 

Skabelon til skolernes beskrivelse af model 

 

Skole:  

 

Udgangssituationen – 
beskrevet på baggrund af 
interview med leder(e) og 
lærere 

 
 
 
 
 

Indsatser, som har været 
drøftet (skriv gerne i 
punktform) 

  

  

  
 
 
 

Udvalgte indsatser, som der 
vil blive arbejdet med i 
projektet (de relevante 
punkter nævnt ovenfor) 

  

  

  
 

Hvordan relaterer 
indsatserne sig til elevernes 
læring og mål om øget 
gennemførsel 

 

Konkretisering og detajleret 
beskrivelse af indsatser og 
hvordan der vil blive 
arbejdet hermed 

 

Hvilke(t) skriftlige 
slutprodukt(er) vil der 
foreligge til slut? 

 

 

 

Bilag 7 
Udvælgelse af informanter til deltagelse i afprøvningen. Skabelon til de pædagogiske konsulenters 

beskrivelse 

Erhvervsskole: 

 

Hvilke leder(e) deltager? 
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Begrundelsen for, at det blev disse: 

 

Hvordan og om hvad er der informeret? 

 

Endelig aftale: hvem deltager, og hvad er deres rolle: på skolen, i forhold til lærere på DEP og i forhold til 

lærer-informanter? 

 

Andet, som du mener er vigtigt: 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Hvilke lærere deltager? 

 

Begrundelsen for, at det blev disse: 

 

Hvordan og om hvad er de informeret? 

 

Endelig aftale: hvem deltager: hvor langt er de med DEP, og hvad er deres relation til leder(e), som indgår i 

afprøvning: 

 

Andet, som du mener er vigtigt: 
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Bilag 8 

 



20 
 

Bilag 9 
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Bilag 10 
November, 2019 

Samtykkeerklæring i forbindelse med projekt Fra kompetenceløft til øget gennemførsel 

Undertegnede erklærer hermed sit frivillige og informerede samtykke til indsamling, opbevaring og 

anvendelse af udvalgte personlige oplysninger og tilkendegivelser i henhold til nedenfor specificerede 

detaljer. 

 

Erklæringens parter 

Erklæringen afgives af undertegnede til anvendelse ved et specifikt udviklings- og forskningsprojekt, 

benævnt Fra kompetenceløft til øget gennemførsel, i perioden 2019 til foråret 2021. Udviklingsprojektet 

varetages af Randers Social- og Sundhedsskole, følgeforskningen varetages af VIA University College. 

 

Erklæringens frivillighed og begrænsning 

Det tilkendegives, at erklæringen er afgivet frivilligt, uden kompensation. Erklæringen er kun gyldig for 

benævnte projekt og tilhørende følgeforskning og kan til enhver tid tilbagetrækkes af undertegnede. Ved 

tilbagetrækkelse slettes personlige oplysninger om undertegnede, der ikke allerede er offentligt 

tilgængelige og indsamlet under rammerne af benævnte projekt/følgeforskning. 

Fuldt anonymiserede oplysninger er ikke længere tilknyttet undertegnede og kan derfor heller ikke 

tilbagetrækkes. Offentligt tilgængelige oplysninger, som f.eks. ansættelsessted, er ikke omfattet af denne 

erklæring, og kan derfor heller ikke tilbagetrækkes. 

 

Anonymisering af data 

Alle oplysninger om undertegnede anonymiseres, så der ikke er en forbindelse imellem undertegnede og 

afgivne oplysninger, med undtagelse af ansættelsessted og funktion. Dette gælder også ved publicering af 

projektets fund samt forskningspublikationer vedrørende projektet.  

 

Typer af data indsamlet 

Med erklæringen gives samtykke til anvendelse af dokumenter, observationer og lydoptagelser af 

interviews med henblik på transskription og analyse. Desuden gives samtykke til anvendelse af materialer, 

diskussioner, referater, logbøger mm. med henblik på analyse og udvikling i forbindelse med projektet. 
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Dette kan indebære afgivelse af personlige holdninger og informationer. Der gives endvidere tilladelse til 

registrering af grundlæggende informationer som f.eks. funktion og køn af undertegnede. 

 

Opbevaring af data 

Under det benævnte projekts forløb opbevares data udelukkende på de tilknyttede institutioners 

netværksdrev. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Videregivelse af oplysninger indsamlet til brug for forskning sker kun med henblik på modtagerens 

udførelse af en undersøgelse i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne vil blive anonymiseret 

forud for videregivelsen, så de ikke kan henføres til konkrete personer. 

 

Tilbagetrækning af samtykke 

Ønsker man at trække samtykket tilbage kontaktes Anna Opstrup Larsen på E-mail: aol@sosuranders.dk 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger under projektet, kan du – ud over din 

kontaktperson i det konkrete projekt – også kontakte projektejende organisations dataansvarlige John 

Strøm. Datatilsynet er klagemyndighed for behandling af personoplysninger. 

 

Projektejer  
Maria Dyhrberg 
SOSU Randers 
Minervavej 47 
8960 Randers SØ 
Tlf.nr: 61 96 06 42 
E-mail: MDR@sosuranders.dk 
 

Projektejers 
databeskyttelsesrådgiver 
John Strøm 
SOSU Randers 
Minervavej 47 
8960 Randers SØ 
Tlf.nr: 22 43 39 65 
E-mail: JST@sosuranders.dk 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
Tlf.nr: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
 

 

 

Undertegnede bekræfter hermed at give sit samtykke i henhold til ovenstående. 
 
 

Navn Ansættelsessted Dato Underskrift 
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Bilag 11 
Interviewguide til skolebesøg på Tradium 20/4 

Jeg vil gerne fokusere på, hvad ledere og medarbejdere er i gang med. Det er derfor mit forslag, at mødet 

har disse aktører i fokus. Birgitte kan deltager i mødet som referent og som ansvarlig for projektet på 

Tradium. 

Mødet foregår på Tradium over Skype/Team. Birgitte arrangerer denne del. 

Guiden sendes ikke ud til deltagerne på forhånd, men den er drøftet med Birgitte, og hun har den. 

Efter aftale med Birgitte afslutter vi mødet med at drøfte/aftale nyt møde i de to foraer. Desuden har 

Birgitte behov for at høre om deres behov for, at hun støtter op/tager initiativer. Dette er indarbejdet i 

interviewguide. 

 

Interviewguides: 

Ledere kl. 12.30-14: 

Intro om projektet, og at skolen havde planer og aftaler på baggrund af bl.a. opstartsseminaret. 

1. Hvad har jeres opgaver i forbindelse med projektet været siden opstartsseminaret? 

2. Hvilke initiativer er taget? 

 Ledelse 

 Ledelse/lærere 

 lærere 

3. hvor langt er I kommet med disse? 

4. hvordan ser I, det bidrager til målet i projektet om øget anvendelse af DEP? 

5. Hvad er udfordringerne i forhold til initiativerne? 

6. Hvordan vil I arbejde videre i foråret? 

7. Opsamling: hvis vi ser på det, som I 21/10 valgte som jeres model, så lad os forsøge at lave en 

opsamling 



24 
 

a. Der repeteres aktivitet 2, 3 og 5 ud fra skolemodel fra 21/102019 – det må dog ikke blive til 

et krydsforhør, så jeg har papiret ved siden af mig, og bruger det som reference. 

b. Hvad skal være centralt på vores næste møde 

c. Hvad har I brug for fra Birgitte 

 

Lærere kl. 14.30-15.30 

Intro om projektet, og at skolen havde planer og aftaler på baggrund af bl.a. opstartsseminaret. 

1. Hvor langt er I med DEP/hvilke moduler er I i gang med på DEP aktuelt? 

2. Hvordan har I været involveret i projektet siden opstartsseminaret/i foråret? 

3. Hvilke initiativer er taget? 

 Ledelse 

 Ledelse/lærere 

 Lærere/lærere 

4. hvor langt er I kommet med disse? 

5. hvordan ser I det bidrager til målet i projektet om øges anvendelse af DEP? 

6. Hvad er udfordringerne i forhold til initiativerne? 

7. Hvordan vil I arbejde videre i foråret? 

8. Opsamling: hvis vi ser på det, som I 21/10 valgte som jeres model, så lad os forsøge at lave en 

opsamling 

a. Der repeteres aktivitet 2, 3 og 5 ud fra skolemodel fra 21/102019 – det må dog ikke blive til 

et krydsforhør, så jeg har papiret ved siden af mig og bruger det som reference. 

b. Hvad skal være centralt på vores næste møde 

c. Hvad har I brug for fra den pædagogiske konsulent 

 

Interviewguide Tradium 18/5 2020 

Sidste interviews var 20/4, så det centrale er, om der er sket nyt og at undersøge, om der er elementer, 

som de særlig ser et behov for at arbejde videre med. 

Intro i begge interview, som kobler til sidste møde. 

Ledere kl. 14-15 på Skype 

 Hvordan går det med at fastholde et fokus på DEP i dagligdagen og på møder? 

 Hvad er let 

 Hvad er vanskeligt 

 Hvordan går det med fx `pædagogisk fokusaktivitet´ i afdelingen i relation til DEP? Altså 

hvordan medarbejdere med viden fra DEP bidrager til dit fastsatte fokuspunkt. Hvordan 

arbejder I med denne aktivet. 

 

 NN, du fortalte sidst om personalemøder og teammøder. Hvordan har du dagsordenssat DEP den sidste 

måned? 
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 Ændres behov og indhold sig i løbet af halvåret? 

 

 NN, du fortalte sidst om teammøder på Skype og det vanskelige ved ikke at kunne fornemme 

stemninger under krisen, hvor dine medarbejdere plejer at komme impulsivt ind på kontoret. 

 Har der været nogle relevante møder siden sidst? 

 Hvordan arbejder du aktuelt med den individuelle dialog? 

 Sidst talte du om coaching og Carl Tomms spørgeramme. Er det fortsat det, som du arbejder med? 

 

 Om ikke så længe er der et midtvejsseminar. Hvis I nu havde mulighed for at drøfte med de andre 

ledere (det har I desværre ikke, fordi mødet kortes og bliver på Skype): 

 Hvad ville I gerne have deres sparring på i forhold til jeres erfaringer? 

 Hvad ville I gerne vide om deres erfaringer? 

 

 Projektet fortsætter med de nødvendige justeringer til efteråret. Hvad vil I gerne tematisere i forhold til 

efteråret? 

 Hvad skal fortsætte uændret 

 Hvad skal kvalificeres 

 Hvad skal iværksættes som nyt 

 

 Hvis I til en udenforstående skulle sige, hvad det centrale i jeres arbejde med projektet har været i 

foråret, hvad ville I så sige? 

 

Lærere kl 15.30-16 på Skype 

 Hvordan går det med at integrere DEP i dagligdagen? 

 Er der sket noget vigtigt nyt den sidste måned (formelt/uformelt)? 

 

 NN, du sagde, at det var let for dig at koble DEP og hverdagen. Fortsætter det, nu hvor du sikkert er i 

gang med at skrive opgave? 

 Er du i dialog med kolleger og ledere om denne proces eller om indholdet? 

 Har du brug for sådanne dialoger eller ville du hellere arbejde selv? 

 

 NN, du talte sidste om, at du gerne ville inddrages mere, så de erfaring kommer i spil. Hvordan går det 

med dette nu? 

 

 Om ikke så længe er der et midtvejsseminar. Hvis I nu havde mulighed for at drøfte med de andre 

undervisere fra andre skoler (det har I desværre ikke, fordi mødet kortes og bliver på Skype): 

 Hvad ville I gerne have deres sparring på i forhold til jeres erfaringer? 

 Hvad ville I gerne vide om deres erfaringer? 

 

 Projektet fortsætter med de nødvendige justeringer til efteråret. Hvad vil I gerne tematisere i forhold til 

efteråret? 

 Hvad skal fortsætte uændret 
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 Hvad skal kvalificeres 

 Hvad skal iværksættes som nyt 

 

 Hvis I til en udenforstående skulle sige, hvad det centrale i jeres arbejde med projektet har været i 

foråret, hvad ville I så sige? 

 

Bilag 12 
Interviewguide 

Introduktion til projektet 

Præsentation af min rolle 

Kort om den pædagogiske konsulents rolle, hvis hun deltager. Aftalt at hun lytter og tager noter 

Sikring af accept til optagelse af interview 

Pointen med at de er to og har forskellige erfaringer – de må gerne være diskuterende og uenige 

Jeg er med på, at Corona krisen har stor betydning, men det centrale er, hvad der faktisk har fundet sted 

 

 Vil I kort introducere jer og sige, hvad I er i gang med på DEP? 

 Modulet 

 Hvor langt er I med modulet: start/midte/afslutning/eksamen 

 Hvordan har Corona-krisen påvirket jeres forløb på skolen med modulet – helt overordnet 

 

 

 Hvordan blev der indgået aftaler på skolen, inden I startede på modulet? 

 Hvem var der møder med (fx leder og læringskonsulent)? 

 Deltog der andre? 

 Hvad talte I om på disse møder 

 Hvilken betydning har det for jer, at disse møder holdes fx i forhold til jeres arbejde med modulet i 

det daglige arbejde på skolen 

 Er der sket ændringer i opstarten i foråret i forhold til det, I tidligere har oplevet? 

 

 

 Har I deltaget i nogle møder om DEP, mens I har været i gang med modulet? 

 I hvilket regi (fx onsdag eftermiddag/pædagogisk forum/studiegruppe/sparring med 

læringskonsulent/om opgaveskrivning/med mentor/tidligere deltager på DEP) 

 Hvad har I talt om på disse møder? 

 Har der været andre deltagere og i så tilfælde hvem? 

 Hvilken betydning har disse møder for jer i forhold til at anvende modulet? 

 Er der sket ændringer i opstarten i foråret i forhold til det, I tidligere har oplevet? 
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 Er der overordnet en større interesse og integration af det at være på DEP på skolen? 

 

 Nu har jeg talt, som om I kan anvende modulet i jeres undervisning. Hvad tænker I om denne 

antagelse? 

 Hvad savner I før, under og efter 

 Hvad skal der til, før at dette bliver muligt 

 Hvad kan I selv gøre 

 Hvad kan andre hjælpe jer med 
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Bilag 13 
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Bilag 14 

 

Bilag 15 
At være pædagogisk konsulent i et projekt, som både er skoleinternt og samarbejder med andre skoler 

 Hvad vurderer I, at lederne fik ud af mødet? 

 Har det tværgående – på tværs af skoler og det skoleinterne ledelseskollegiale møde forskellige 

betydninger? 

 Hvad betyder det tværgående samarbejde for jer som pædagogiske konsulenter aktuelt? 

 Hvad er udfordringerne 

 Hvad er styrkerne 

 Hvis I skulle give fx tre gode råd til andre i lignende situationer (som står med projekter som 

konsulenter), hvordan kunne de så lyde? 
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 Andet vigtigt, I gerne vil nævne? 

 

Bilag 16 
Skolebesøg med organisatorisk fokus: 

 

Tradium interviewguide 

Introduktion: I projektet er man nu i gang med 2. afprøvning, som er startet i august. I foråret var der en 

første afprøvning. Hensigten med interviewet er at kunne følge og dokumentere, hvorledes de initiativer, 

skolen besluttede sig for i efteråret 2019 udvikler sig. Det er ikke et mål i sig selv, at man gør, hvad man 

sagde dengang, men at man på baggrund af erfaringer udvikler sig i retning af projektets mål. 

Det er et fokusgruppeinterview, så pointen er at I taler med hinanden ud fra de forskellige perspektiver, som 

I repræsenterer på skolen. 

 

1. Spørgsmål til to ledere: I har været med i hele projektet. Vil I ikke starte med at beskrive, hvorledes 

I organisatorisk og ledelsesmæssigt har arbejdet i efteråret? 

a. Hvad er let, og hvor er udfordringerne? 

2. Spørgsmål til chefer: Den ene har fulgt projektet som medlem af styregruppen. Vil I beskrive, 

hvorledes I organisatorisk og ledelsesmæssigt har arbejdet i efteråret? 

a. Hvad er let, og hvor er udfordringerne? 

3. Konkret havde skolen i sin model nogle forskellige initiativer. Hvordan går det med dem? 

a. DEP som et fast punkt på dagsorden 

b. Videndeling mellem leder og medarbejder på DEP 

c. Kobling af pædagogisk fokuspunkt i afdelingen og DEP 

4. Hvad er I særlig blevet klogere på I forhold til Tradiums arbejde med DEP i løbet af projektet? 

5. Hvordan planlægger I at arbejde videre hermed? 

a. I den sidste del af afprøvningen 

b. Efter projektet 

6. Det karakteristiske ved Tradiums tilgang i forhold til de to andre skoler har været, at I er starten i 

midten af organisationen. Hvilke styrker og svagheder har I erfaret i forhold til: 

a. kollegiale samarbejder 

b. organisatoriske strukturer  

c. ledelsesmæssigt 

7. Hvis I skulle starte forfra, hvordan ville I så gribe det an? 

8. Hvis I skulle give råd til andre skoler, som vil arbejde mere systematisk med anvendelse 

af/integration af/implementering af DEP på erhvervsskolen, hvilke råd ville I så give? 

 

Mercantec interviewguide 

Introduktion: I projektet er man nu i gang med 2. afprøvning, som er startet i august. I foråret var der en 

første afprøvning. Hensigten med interviewet er at kunne følge og dokumentere, hvorledes de initiativer, 

skolen besluttede sig for i efteråret 2019 udvikler sig. Det er ikke et mål i sig selv, at man gør, hvad man 

sagde dengang, men at man på baggrund af erfaringer udvikler sig i retning af projektets mål. 

Det er et fokusgruppeinterview, så pointen er at I taler med hinanden ud fra de forskellige perspektiver, som 

I repræsenterer på skolen. 
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1. I har været med i hele projektet. Vil I ikke starte med at beskrive, hvorledes I organisatorisk og 

ledelsesmæssigt har arbejdet i efteråret? 

a. Hvad er let, og hvor er udfordringerne? 

2. Hvad er I særlig blevet klogere på I forhold til at arbejde med DEP i løbet af projektet? 

3. I havde i jeres model at udvikling en række skabeloner, som I som ledere kan anvende i arbejdet 

med DEP. Hvordan går det i forhold til de enkelte skabeloner? 

a. Fælles samling hvert halve år med alle der skal starte på et DEP-modul det næste halve år 

b. Inspirationsmateriale og samtaleark til lederne for samtaler med underviserne omkring valg 

af moduler 

c. Fremlæggelse af opgaver for teamet med efterfølgende oplæg til debat 

d. Opgavebank 

4. Hvordan planlægger I at arbejde videre hermed? 

a. I den sidste del af afprøvningen 

b. Efter projektet 

5. Det karakteristiske ved Mercantecs tilgang i forhold til de to andre skoler har været, at I er starten i 

toppen af organisationen. Hvilke styrker og svagheder har I erfaret i forhold til: 

a. kollegiale samarbejder 

b. organisatoriske strukturer  

c. ledelsesmæssigt 

6. Hvis I skulle starte forfra, hvordan ville I så gribe det an? 

7. Hvis I skulle give råd til andre skoler, som vil arbejde mere systematisk med anvendelse 

af/integration af/implementering af DEP på erhvervsskolen, hvilke råd ville I så give? 

 

SOSU observation 

Den del af mødet, som observeres, har følgende form: 

 2 lærere, der har været på modulet Undervisning og læring præsenterer den opgave, som de er i gang 

med. Derefter er der fælles refleksion, hvor lederen på forhånd har formuleret nogle spørgsmål. 

Derefter en fremlæggelse af en anden lærer, som er på et science-modul, igen efterfulgt af fælles 

refleksion. 

 Jeg tænker at være opmærksom på forhold som: 

 Hvordan er områdemødet struktureret i forhold til DEP? 

 Hvem/hvad er sat på dagsorden 

 Hvem deler erfaringer – det konkrete indhold 

 Hvordan forholder kolleger sig til indholdet herunder hvilke spørgsmål stilles 

 Principielt/mere teoretisk/metodisk 

 Hvilken betydning tillægges erfaringerne for anden undervisning/organisatorisk 

 Er kolleger interesseret i at indgå i et videre arbejde ud fra nogle kriterier 

 Hvordan forholder man sig kollegialt til kollegers erfaringer 

 Ændres dagsorden 

 Deles erfaringer 

 Skiftes perspektiv 

 Hvilken rolle spille den deltagende leder i forhold til 

 kollegiale samarbejder 

 organisatoriske strukturer  
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 ledelsesmæssigt 

 

Bilag 17 
Skolebesøg med fokus på elevers læring: 

Tradium interviewguide 

Introduktion: I projektet er man nu i gang med 2. afprøvning, som er startet i august. I foråret var der en 

første afprøvning. Hensigten med interviewet er at kunne følge og dokumentere, hvorledes de initiativer, 

skolen besluttede sig for i efteråret 2019 udvikler sig. Det er ikke et mål i sig selv, at man gør, hvad man 

sagde dengang, men at man på baggrund af erfaringer udvikler sig i retning af projektets mål. 

Det er et fokusgruppeinterview, så pointen er at I taler med hinanden ud fra de forskellige perspektiver, som 

I repræsenterer på skolen. 

1. Kan I indlede med at fortælle kort, hvordan I har arbejdet med projektet i efteråret? 

2. Hvordan har I konkret arbejdet i teamet eller i mindre grupper kollegialt? 

3. På en skala fra 1 til 10, hvor tæt kommer jeres arbejde på: 

a. Undervisningen 

b. Den enkelte elevs læring 

4. Mener I, at projekts arbejde med DEP har en betydning for undervisning og læring? 

a. Hvordan/hvorfor 

5. Hvis I kunne bestemme, hvordan skal der så arbejdes videre resten af efteråret? 

6. Hvordan ser I jeres overvejelser (jf. spørgsmål 5 og 6) i forhold til skolens models fokus på: 

a. DEP som et fast punkt på dagsorden 

b. Videndeling mellem leder og medarbejder på DEP 

c. Kobling af pædagogisk fokuspunkt i afdelingen og DEP 

8. Hvis I skulle give råd til andre skoler, som vil arbejde mere systematisk med anvendelse 

af/integration af/implementering af DEP på erhvervsskolen i forhold til elevers læring, hvilke råd 

ville I så give? 

Mercantec interviewguide 

Introduktion: I projektet er man nu i gang med 2. afprøvning, som er startet i august. I foråret var der en 

første afprøvning. Hensigten med interviewet er at kunne følge og dokumentere, hvorledes de initiativer, 

skolen besluttede sig for i efteråret 2019 udvikler sig. Det er ikke et mål i sig selv, at man gør, hvad man 

sagde dengang, men at man på baggrund af erfaringer udvikler sig i retning af projektets mål. 

Det er et fokusgruppeinterview, så pointen er at I taler med hinanden ud fra de forskellige perspektiver, som 

I repræsenterer på skolen. 

1. Kan I indlede med at fortælle kort, hvordan I har arbejdet med projektet i efteråret ud fra jeres 

forskellige perspektiver som hhv. chef og underviser? 

2. Hvordan har I konkret arbejdet i teamet? 

3. På en skala fra 1 til 10, hvor tæt kommer jeres arbejde på: 

a. Undervisningen 

b. Den enkelte elevs læring 

4. Mener I, at projekts arbejde med DEP har en betydning for undervisning og læring? 

a. Hvordan/hvorfor 
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5. Hvis I kunne bestemme, hvordan skal der så arbejdes videre resten af efteråret? 

6. Hvordan ser I jeres overvejelser (jf. spørgsmål 5) i forhold til skolens models forskellige skabeloner: 

a. Fælles samling hvert halve år med alle der skal starte på et DEP-modul det næste halve år ( 

b. Inspirationsmateriale og samtaleark til lederne for samtaler med underviserne omkring valg 

af moduler 

c. Fremlæggelse af opgaver for teamet med efterfølgende oplæg til debat 

d. Opgavebank 

7. Hvis I skulle give råd til andre skoler, som vil arbejde mere systematisk med anvendelse 

af/integration af/implementering af DEP på erhvervsskolen i forhold til elevers læring, hvilke råd 

ville I så give? 

SOSU interviewguide 

Introduktion: I projektet er man nu i gang med 2. afprøvning, som er startet i august. I foråret var der en 

første afprøvning. Hensigten med interviewet er at kunne følge og dokumentere, hvorledes de initiativer, 

skolen besluttede sig for i efteråret 2019 udvikler sig. Det er ikke et mål i sig selv, at man gør, hvad man 

sagde dengang, men at man på baggrund af erfaringer udvikler sig i retning af projektets mål. 

Det er et fokusgruppeinterview, så pointen er at I taler med hinanden ud fra de forskellige perspektiver, som 

I måtte have som undervisere. 

1. Kan I indlede med at fortælle kort, hvordan I har arbejdet med projektet i efteråret ud fra jeres 

forskellige perspektiver som undervisere? 

2. Hvordan har I konkret arbejdet i teamet? 

3. På en skala fra 1 til 10, hvor tæt kommer jeres arbejde på: 

a. Undervisningen 

b. Den enkelte elevs læring 

4. Mener I, at projekts arbejde med DEP har en betydning for undervisning og læring? 

a. Hvordan/hvorfor 

5. Hvis I kunne bestemme, hvordan skal der så arbejdes videre fremadrettet? 

6. Hvordan ser I jeres overvejelser i forhold til skolens model i projektet? 

7. Hvis I skulle give råd til andre skoler, som vil arbejde mere systematisk med anvendelse 

af/integration af/implementering af DEP på erhvervsskolen i forhold til elevers læring, hvilke råd 

ville I så give? 
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PRESENTATION FORMAT (Paper, poster, workshop or symposium) 

Paper 

LANGUAGE FOR PRESENTATION 

Dansk 

TITLE 

Når lærerkvalificering skaber øget professionalisme – overgange mellem teori og praksis 

AUTHOR(S) and AFFILIATIONS 

Henriette Duch og Anna Opstrup Larsen 

KEYWORDS (3-5) 

Lærerkvalificering, transition, organisationsteori, professionalism 

TYPE OF WORK (RESEARCH, DEVELOPMENT or WORK IN PROGRESS)  

Research/ work in progress 

FRAMING (General description, research questions, theoretical framework) (up to 200 

words) 

I Danmark skal nye erhvervsskoleundervisere fuldføre en diplomuddannelse i erhvervspædagogik 
mhp. kvalificering af undervisernes didaktik og pædagogik. Underviserne er typisk ansat på en 
erhvervsuddannelse, samtidig med at de gennemfører diplomuddannelsen, og de bevæger sig 
således kontinuerligt mellem en formel, pædagogisk uddannelse og deres opgaver på en 
erhvervsskole. 
Det kan dog være vanskeligt at transformere viden, færdigheder og kompetencer til undervisning 
på en erhvervsskole, og forskning og praksis peger på et fortsat behov for at kvalificere 
betydningen af uddannelsen i forhold til den konkrete undervisning på erhvervsskoler (Duch 
2018). 
Formålet med forskningen er at udvikle og afprøve modeller for transition fra lærerkvalificering til 
professionalisme på erhvervsuddannelser med henblik på elevers læring herunder sammenhæng i 
deres uddannelse. 
Teoretisk tages udgangspunkt i professionsstudier og centrale begreber såsom professionalisme 
og transition (Evetts 2009; Heggen mfl. 2015). Desuden inddrages organisationsteori i form af fx 
begrebet `theory-in-use´ (Argyris og Schön 1996: 120). Disse teorier kan bidrage til at identificere 
skolernes organisatorisk styrende værdier, som fremmer eller hæmmer transitionen, samt 
tilskynde til kontinuerlig forstyrrelse af antagelser og refleksioner under afprøvninger. 
Forskningsspørgsmålet lyder: Hvilke udfordringer findes for underviseres anvendelse af viden fra 
diplomuddannelsen, og hvilke modeller kan udvikles og afprøves for at imødegå disse 
udfordringer? 

METHODS /METHODOLOGY (up to 100 words)   

Projektet foregår i et samarbejde mellem tre erhvervsskoler i Danmark og et university college, der 
varetager følgeforskningen. I efteråret 2019 afdækkede vi udfordringer i den eksisterende praksis 
vha. fokusgruppeinterview med undervisere og ledere på skolerne . Med afsæt heri udvælges på 
hver skole indsatser til afprøvning, som kvalificeres gennem tværgående samarbejde. I foråret 
2020 afprøver og konkretiserer skolerne indsatserne, og følgeforskningen dokumenter og bidrager 
med analyser på baggrund af observationer, interviews og dokumentanalyse. Analyserne drøftes 
blandt deltagerne fra skolerne, og på den baggrund justeres modeller for i efteråret 2020 at blive 
afprøvet. 

EXPECTED OUTCOMES/RESULTS (up to 100 words)   
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 De foreløbige analyser viser skolernes forskellige forudsætninger for organisatorisk læring og 

dermed transitionen fra diplomuddannelsen til øget professionalisme. Én skole indarbejder 

transitionstiltaget i en strategisk tilgang til pædagogisk ledelse, en anden tager afsæt i forskellige 

mellemlederes styring af møder, mens den sidste skole i højere grad opererer med indsatserne 

som en del af skolens pædagogiske strategi. Forskningsviden om den videre udvikling og 

afprøvning af modeller giver et indblik i organisatoriske processer i forbindelse med 

medarbejderes kompetenceudvikling. Resultaterne forventes at bidrage med kontekstspecifikke 

løsninger på generelle problemstillinger i forholdet mellem lærerkvalificering, organisationer og 

elevers læring samt de transitioner, som findes. 
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