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1 Resume 

Med en regelændring blev det fra 15. januar 2010 et krav, at alle nyansatte lærere på erhvervs- 

og arbejdsmarkedsuddannelserne skal have pædagogiske kvalifikationer mindst svarende til ni-

veauet på en pædagogisk diplomuddannelse. I den forbindelse blev der udviklet en diplomud-

dannelse i erhvervspædagogik.  

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) følger op på skolernes foreløbige erfaringer med at løfte læ-

rernes grundlæggende pædagogiske kompetence til diplomniveau. Det gøres med en undersø-

gelse, som samlet skal udmunde i to statusnotater og en afsluttende rapport. Dette første status-

notat har fokus på skolernes planlægning af lærernes kompetenceudvikling.  

 

Notatet er baseret på interview med hhv. ledelse og lærere på seks udvalgte erhvervsskoler. Læ-

rerne har alle enten gennemført en diplomuddannelse i erhvervspædagogik eller er i gang med 

de afsluttende moduler.  

 

Valg af uddannelse og udbyder  
De seks deltagende skoler anvender alle udelukkende diplomuddannelsen i erhvervspædagogik til 

den grundlæggende opkvalificering af lærerne. Det skyldes en vurdering af, at med en uddannel-

se udviklet særligt til erhvervsuddannelserne, så er denne uddannelse det oplagte valg. De seks 

skoler har overvejende valgt at anvende udbydere af uddannelsen, som de i forvejen har et godt 

samarbejde med. Nogle skoler har dog valgt at supplere samarbejdsrelationen ved at inddrage 

professionshøjskolen Metropol for at sikre, at professionshøjskolens viden om og erfaring med 

erhvervsuddannelsesområdet bliver integreret i uddannelsen.  

 

Indeværende undersøgelse peger på, at kontakten mellem erhvervsskolerne og udbyderne pri-

mært handler om planlægning og logistik, mens der ikke er skabt mulighed for, at erhvervssko-

lerne kan evaluere på eller sparre omkring uddannelsens indhold og kvalitet. 

 

Planlægning af uddannelsesforløb 

På fem af de deltagende skoler er det alle medarbejdere ansat efter 15. januar 2010, som mang-

ler de pædagogiske kvalifikationer, der skal følge uddannelsen.  Der er dog også nogle lærere an-

sat før januar 2010, som deltager i uddannelsen, det sker efter en individuel vurdering fra skoler-

nes side. På den sjette skole er det samtlige lærere på skolen, som ikke har de pædagogiske kvali-

fikationer, der skal følge uddannelsen. Undersøgelsen viser, at kravet om, at lærerne skal have 

pædagogiske kvalifikationer på diplomniveau, har betydet et større fokus på disse kvalifikationer 

ved ansættelser af nye lærere. 

 

Undersøgelsen viser, at en central forskel i planlægningen af uddannelsen er, om den er planlagt 

som deltidsstudium over et semester eller som fuldtidsstudie over godt seks uger. Undersøgelsen 

peger på, at fuldtidsstudiet skaber ro til at kunne fokusere udelukkende på uddannelsen, mens 

deltidsstudiet giver lærerne mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis hen over modulet. Et 

vigtigt aspekt for erhvervsskolernes drift er at kunne planlægge deres læreres deltagelse i di-

plomuddannelsen i god tid. Skærpelsen af, at lærerne skal have fuldført diplomuddannelsen in-

den for 4 år efter deres ansættelse, som blev indført i 2013, synes at have forøget de planlæg-

ningsmæssige udfordringer for skolerne.  
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Skolernes støtte og inddragelse af lærernes kompetenceudvikling 
Undersøgelsen viser tre forskellige praksisser for, hvordan lærerne støttes af erhvervsskolerne, in-

den de påbegynder diplomuddannelsen. Den første praksis er, at lærerne ikke modtager en sær-

lig støtte, givet en forventning til, at lærerne har de nødvendige kompetencer til at gennemføre 

en uddannelse på diplomniveau. Den anden praksis er, at lærerne tilknyttes en pædagogisk prak-

sisvejleder i det første 1-1½ år af deres ansættelse. Den tredje praksis er, at lærerne tilbydes kur-

ser i studieteknikker og akademisk skrivning som forberedelse til diplomuddannelsen.  

 

På tværs af de seks deltagende skoler kan der ligeledes udledes tre modeller for, hvordan er-

hvervsskolerne støtter lærerne under deres diplomuddannelse. En model er, at skolen ikke giver 

anden støtte end de timer, der på forhånd er afsat til at tage uddannelsen. En anden model er, at 

lærerne tilknyttes en pædagogisk vejleder under hele eller dele af deres uddannelse. En tredje 

model er, at lærerne har samtaler med nærmeste ledelse under diplomuddannelsen. På tværs af 

de tre modeller er der eksempler på lærere, som efterspørger sparring fra personer med et stort 

kendskab til det faglige indhold på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik som led i arbejdet 

med at omsætte teori til praksis.  

 

Undersøgelsen viser, at erhvervsskolerne fortsat er i en proces med at udvikle måder til og proce-

durer for, hvordan lærernes kompetenceudvikling bedst muligt kan implementeres i organisatio-

nen. 
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2 Indledning 

Dette statusnotat er det første af to statusnotater, som begge er led i Danmarks Evalueringsinsti-

tuts (EVA’s) undersøgelse af ”Løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplomni-

veau for lærere på erhvervsuddannelserne (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)”. EVA 

gennemfører undersøgelsen for Undervisningsministeriet (UVM). Et andet statusnotat udarbejdes 

i efteråret 2014, og de to statusnotater efterfølges af en afsluttende rapport i foråret 2015.  

2.1 Baggrund 
Baggrunden for undersøgelsen er, at der i november 2009 blev indgået en politisk aftale, som 

bl.a. har til formål at styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og at løfte den grundlæg-

gende pædagogiske kompetence blandt lærerne. Aftalen blev udmøntet i bekendtgørelsesæn-

dringer med virkning fra medio januar 2010. Ændringerne indebar et krav om, at alle undervisere 

på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ansat efter 15. januar 2010 skal have pædagogiske 

kvalifikationer mindst svarende til niveauet i en pædagogisk diplomuddannelse. 

 

Af regelgrundlaget fremgår det, at diplomuddannelse almindeligvis skal påbegyndes senest et år 

efter ansættelsen, og uddannelsen skal være gennemført inden for 4 år efter ansættelsen. Dette 

er en skærpelse, der trådte i kraft med virkning fra 2013. Det oprindelige krav var, at diplomud-

dannelsen skulle gennemføres inden for 6 år.  

 

I forbindelse med regelændringen blev der udviklet en særlig diplomuddannelse i erhvervspæda-

gogik. Skolerne kan dog frit vælge, om de vil benytte diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

eller en anden pædagogisk uddannelse på diplomniveau. Skolerne kan i særlige tilfælde dispen-

sere for kravet om uddannelse på diplomniveau og i stedet kræve en videregående voksenud-

dannelse i pædagogik med erhvervspædagogisk toning, hvis dette kan sikre den nødvendige 

sammensætning af lærerkompetencer på skolerne.  

 

Af regelgrundlaget fremgår det desuden, at lærere ansat efter 15. januar 2010 skal have en bred 

almen baggrund, så lærere senest 3 år efter deres ansættelse skal have kompetencer svarende til 

niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække, herunder relevante fag på A-niveau. 

 

Kravet om, at lærere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser skal have pædagogiske kvalifi-

kationer på diplomniveau, er et løft i forhold til det tidligere krav om pædagogisk læreruddannel-

se (pædagogikum). Baggrunden for at hæve niveauet for lærernes pædagogiske kvalificering på 

erhvervsuddannelserne er, at målet om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsud-

dannelse, stiller lærerne over for udfordringer, der kræver et højt pædagogisk kvalifikationsni-

veau.  

 

Den tidligere pædagogiske læreruddannelse (pædagogikum) var opbygget som en vekseluddan-

nelse, der skiftede mellem teori, selvstudie og praktik, og udbyderne af uddannelsen havde an-

svaret for, at lærerne fik pædagogisk-praktisk vejledning under uddannelsen. I modsætning hertil 

er der ikke praktisk pædagogisk vejledning som en del af diplomuddannelser, og derfor heller ik-

ke på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

2.2 Formål  
Formålet med den samlede undersøgelse er at følge implementeringen af indsatsen for at styrke 

det grundlæggende niveau for lærernes pædagogiske kvalifikationer og at give en status, fem år 



 

Første statusnotat  8 

 

efter at de ændrede krav trådte i kraft. Mere konkret skal undersøgelsen samlet belyse fem over-

ordnede temaer med tilhørende underspørgsmål. De fem temaer er: 

1 Skolernes planlægning af lærernes kompetenceudvikling 

2 Karakteristik af de lærere, der er i gang med diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

3 Gennemførelse af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

4 Transfer, dvs. koblingen mellem diplomuddannelsens teoretiske indhold og lærerens egen un-

dervisningspraksis   

5 Virkninger. 

 

Indeværende statusnotat har fokus på det første af undersøgelsens temaer og dermed også på 

temaets underspørgsmål. Notatet skal hermed belyse: 

Skolernes planlægning af lærernes kompetenceudvikling, dvs.: 
• Hvilke kriterier og hvilken prioritering lægges til grund, når ledere og efteruddannelsesansvar-

lige på skolerne beslutter, hvilke lærere der skal have en grundlæggende pædagogisk kvalifi-

cering på diplomniveau og i hvilken rækkefølge? 

• Hvilke forhold kan gøre sig gældende for evt. fravalg af pædagogisk kvalificering på diplomni-

veau? 

• Hvad lægges der vægt på ved valg af uddannelse, herunder erhvervspædagogisk diplomud-

dannelse og udbyder? 

• Hvordan tænkes den pædagogiske opkvalificering ind i den enkeltes kompetenceudviklings-

plan? 

• Hvad gør skolerne for at skabe sammenhæng mellem de nye og de ”gamle” læreres deltagel-

se i efteruddannelse og skolens udvikling af egen praksis? 

 

Desuden gives der i notatet også tentative svar på følgende to underspørgsmål, som hører til 

henholdsvis tema 3 og tema 4: 

• Hvilket indhold og hvilken form har udbydernes kontakt med erhvervsrettede institutioner, der 

leverer deltagere til uddannelsen? 

• Hvordan understøtter skolerne de nyansatte lærere i forbindelse med gennemførelsen af di-

plomuddannelse – ifølge skolerne? – og ifølge lærerne? 

2.3 Metode 
Dette notat er baseret på besøg på seks udvalgte erhvervsskoler. Besøgene indgår som led i den 

samlede dataindsamling. Undersøgelsesdesignet for dette notat er kvalitativt, da formålet er at få 

et indblik i anvendt praksis, vurderinger og erfaringer på erhvervsskolerne. Der er udvalgt seks er-

hvervsskoler, som også alle udbyder AMU-kurser, til at indgå i undersøgelsen. Skolerne er ud-

valgt, så de lever op til nogle fastsatte kriterier. Det drejer sig om, at der i undersøgelsen skal ind-

gå: én SOSU-skole, mindst to skoler, der udbyder tekniske erhvervsuddannelser, mindst to skoler, 

der udbyder merkantile erhvervsuddannelser, samt mindst to skoler, der udbyder AMU.  

 

Desuden er skolerne udvalgt efter at skulle have en vis mængde lærere, som enten har gennem-

ført eller er i gang med de afsluttende moduler på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. EVA 

har kontaktet udbyderne af uddannelserne for at lokalisere, hvilke erhvervsskoler som kunne leve 

op til disse krav. Relativt få skoler har på nuværende tidspunkt et tilstrækkeligt antal lærere, som 

er kommet så langt i deres diplomuddannelse, som det er forudsat i denne undersøgelse. De seks 

udvalgte skoler må derfor siges at være blandt foregangsskolerne på området.  

 

De deltagende skoler er: 

• EUC Nord 

• EUC Syd 

• IBC Kolding 

• Niels Brock 

• SOSU-Nord 

• Tech College Aalborg 
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På alle skolerne er der gennemført to interview af hver én times varighed med følgende grupper: 

• Ledere fra erhvervsskolerne, som har indsigt i og ansvar for anvendelsen af diplomuddan-

nelsen i erhvervspædagogik. Én til tre personer fra hver ledelse indgik i interviewene. I alt er 

11 ledelsesrepræsentanter blevet interviewet. Interviewene har overordnet handlet om skolens 

strategi i forhold til diplomuddannelsen, hvilke lærere som kommer på diplomuddannelsen, 

valg af uddannelse og udbydere, skolens kontakt med udbyder, skolens støtte til lærerne med 

hensyn til at gennemføre uddannelsen samt sammenhæng mellem de nye og gamle læreres 

deltagelse i efteruddannelse 

• Lærere på erhvervsskolerne, som enten har afsluttet diplomuddannelsen eller er i gang 

med de sidste moduler af uddannelsen. I interviewene har der deltaget fra to til fem lærere fra 

hver skole, herved er i alt 24 lærere blevet interviewet. Temaerne for interviewene har over-

ordnet været planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, støtte fra skolen mht. at 

gennemføre uddannelsen, videndeling på erhvervsskolerne samt samspil mellem uddannel-

sens teoretiske indhold og lærernes opgaver og udfordringer i hverdagen 

 

Interviewene er blevet optaget og efterfølgende fuldt transskriberet. Der er i alt ca. 175 siders in-

terviewreferater. Til analysen i dette statusnotat er interviewene blevet gennemlæst og kodet 

med udgangspunkt i de stillede spørgsmål i formålsbeskrivelsen. De samlede og kodede afsnit er 

derefter blevet gennemlæst igen og analyseret. Analysen er foretaget ud fra det formål at finde 

mønstre for praksisser, procedurer og erfaringer på tværs af de seks erhvervsskoler.  

 

Det er centralt at være opmærksom på, at kravet om, at lærerne skal have pædagogiske kvalifi-

kationer mindst svarende til niveauet i en pædagogisk diplomuddannelse, er relativt nyt. Skolerne 

er stadig i en implementeringsproces, hvor der udvikles og afprøves nye former for fx sammen-

hængen mellem lærernes deltagelse i diplomuddannelse og skolernes udvikling af egen praksis. 

Dette notat belyser status nu, mens praksis og procedurer sandsynligvis ændrer sig over de kom-

mende år, i takt med at skolerne får en større erfaring med anvendelsen af uddannelsen, og flere 

lærere færdiggør den. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de seks deltagende skoler i 

undersøgelsen som nævnt vil være blandt de erhvervsskoler, som på nuværende tidspunkt har 

gjort sig flest erfaringer med at have en større gruppe lærere på diplomuddannelsen. Resultater-

ne af undersøgelsen må læses ud fra denne indsigt.  

Projektgruppe 
En projektgruppe har stået for gennemførelsen af denne første del af undersøgelsen og udarbej-

delsen af dette notat. Notatet er udarbejdet af specialkonsulent Vicki Facius (projektleder) og eva-

lueringsmedarbejder Louise Schjær Simonsen. Evalueringskonsulent Caspar Theut har tillige ind-

gået i projektgruppen og bidraget til dataindsamlingen i projektet.  

2.4 Indhold   
Statusnotatet indeholder, foruden dette indledende kapitel samt resuméet, tre kapitler.  

 

Kapitel 3 sætter fokus på skolernes beslutninger om, hvilke lærere der skal have den pædagogi-

ske diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og hvordan diplomuddannelsen er planlagt. Det ka-

pitel bidrager dermed til at besvare følgende underspørgsmål fra formålsbeskrivelsen: 1) Hvilke 

kriterier og hvilken prioritering lægges til grund, når ledere og efteruddannelsesansvarlige på sko-

lerne beslutter, hvilke lærere der skal have en grundlæggende pædagogisk kvalificering på di-

plomniveau og i hvilken rækkefølge? 2) Hvilke forhold kan gøre sig gældende for evt. fravalg af 

pædagogisk kvalificering på diplomniveau? 3) Hvordan tænkes den pædagogiske opkvalificering 

ind i den enkeltes kompetenceudviklingsplan? 

 

Kapitel 4 sætter fokus på erhvervsskolernes overvejelser om valg af uddannelse og udbyder, samt 

hvilken kontakt der er mellem udbydere og erhvervsskolerne. Kapitlet bidrager dermed til at be-

svare følgende underspørgsmål fra formålsbeskrivelsen: 1) Hvad lægges der vægt på ved valg af 

uddannelse, herunder erhvervspædagogisk diplomuddannelse og udbyder? 2) Hvilket indhold og 

hvilken form har udbydernes kontakt med erhvervsrettede institutioner, der leverer deltagere til 

uddannelsen? 

 



 

Første statusnotat  10 

 

Kapitel 5 fokuserer på, hvordan erhvervsskolerne organiserer støtten til de lærere, der skal tage 

en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og giver eksempler på, hvordan lærernes viden brin-

ges i spil på skolen. Dette kapitel indgår i at besvare følgende spørgsmål fra formålet: 1) Hvordan 

understøtter skolerne de nyansatte lærere i forbindelse med gennemførelsen af diplomuddannel-

se – ifølge skolerne? – og ifølge lærerne? 2) Hvad gør skolerne for at skabe sammenhæng mel-

lem de nye og de ”gamle” læreres deltagelse i efteruddannelse og skolens udvikling af egen 

praksis? 
 

 



 

Første statusnotat  11 

 

3 Deltagelse i og planlægning af  
uddannelsesforløb  

Dette kapitel sætter fokus på skolernes beslutninger om, hvilke lærere der skal have den pæda-

gogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Desuden belyser kapitlet forskellige modeller for 

planlægning af uddannelsen.  

 

Kapitlet falder i tre dele. Først beskrives, hvilke prioriteringer erhvervsskolerne har i forhold til, 

hvilke lærere der deltager i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Dernæst beskrives erfarin-

ger og overvejelser omkring påbegyndelsestidspunkt og gennemførelse af diplomuddannelsen. Til 

sidst beskrives forskellige modeller for gennemførelsen og planlægningen af diplommodulerne. 

3.1 Lærere på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 
En spørgeskemaundersøgelse blandt landets erhvervsskoler peger på, at der er mere end 700  

lærere – ansat medio januar 2010 eller senere – som er gået i gang med eller i løbet af 2014 be-

gynder på en diplomuddannelse i erhvervspædagogik1. Desuden peger spørgeskemaundersøgel-

sen på, at der også er en del af de andre lærere på skolerne – dvs. lærere, som ikke er omfattet 

af kravet om kompetenceløftet, som har gennemført moduler på den erhvervspædagogiske di-

plomuddannelse som led i deres kompetenceudvikling2.  

 

Interviewene på de seks erhvervsskoler kan nuancere og forklare disse fund. På baggrund af in-

terviewene identificerer vi to forskellige typer af prioriteringer af, hvilke lærere der skal tage di-

plomuddannelsen i erhvervspædagogik. På én af de seks skoler skal alle lærere, der ikke har den 

nødvendige pædagogiske kompetence, deltage i diplomuddannelsen, uanset deres ansættelses-

tidspunkt. Denne beslutning er taget for at sikre, at lærerne har et fælles pædagogisk og didak-

tisk fundament. Denne model udfoldes yderligere i kapitel 3.3.  

 

På de fem andre skoler er det overordnet de lærere, der er omfattet af kravet om kompetenceløf-

tet, dvs. lærere ansat efter 15. januar 2010, som skal tage den pædagogiske diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik. En undtagelse er lærere, som har pædagogiske kvalifikationer svarende 

mindst til niveauet i en pædagogisk diplomuddannelse. Det kan fx være lærere, som har en ud-

dannelse til folkeskolelærer. De kan blive tilbudt at tage dele af diplomuddannelsen i erhvervs-

pædagogik. Af interview med ledelsen på den medvirkende SOSU-skole fremgår det, at lærere, 

der bliver ansat på SOSU-skoler, ofte har de påkrævede pædagogiske kvalifikationer. De kan fx 

have en diplom- eller masteruddannelse i pædagogik udover deres mellemlange eller lange vide-

regående uddannelse til sygeplejerske. På SOSU-skolen bliver det individuelt vurderet, om de alli-

gevel skal tage dele af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

 

 
1 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 26. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at 765 læ-

rere ansat efter 15. januar 2010 er gået i gang med eller i løbet af 2014 skal i gang med diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogik. Det påpeges i rapporten, at tallet udelukkende er en indikation. På grund af en række fejlkilder 

må der tages forbehold for det præcise antal. 
2 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 28. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at 309 an-

dre lærere end dem, der er ansat efter 15. januar 2010, har gennemført moduler på den erhvervspædagogiske 

diplomuddannelse. Det påpeges i rapporten, at tallet udelukkende er en indikation. På grund af en række fejlkilder 

må der tages forbehold for det præcise antal. 
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Selvom det primært er lærere ansat efter 15. januar 2010, som følger uddannelsen, så fremgår 

det af interview med ledelser og lærere, at nogle af de ”ældre lærere” også får uddannelsen. En 

skole sender generelt lærere ansat i 2009 på uddannelsen, fordi der har været et uddannelsesef-

terslæb i denne gruppe, ifølge interview med ledelsen. På flere af de andre skoler er der enkelte 

lærere ansat før 2010, som får uddannelsen. Det er ofte lærere, som i forvejen er særligt interes-

serede i pædagogik og didaktik, der ønsker at følge uddannelsen.  

 

Vores analyse af interviewene med ledelserne peger på, at kravet om pædagogiske kvalifikationer 

på diplomniveau har haft konsekvenser for ansættelseskravene. Ledelserne ønsker at ansætte 

medarbejdere, som allerede har de fornødne kvalifikationer. Det er dog ikke altid muligt, særligt 

ikke for de tekniske skoler. I givet fald ønsker ledelserne så at ansætte lærere, som har de påkræ-

vede gymnasiale fag på A-niveau. De gymnasiale fag kan dog også tages enten sideløbende med 

diplomuddannelsen, eller inden den påbegyndes.   

 

I interviewene hæfter vi os desuden ved, at kravet om, at lærere skal have pædagogiske kvalifika-

tioner på niveau med minimum en diplomuddannelse, kan få betydning for afskedigelser. På én 

af de deltagende tekniske skoler fremgår det af interview med ledelsen, at man på skolen har følt 

sig nødsaget til at afskedige en medarbejder, da det ikke lykkedes vedkommende at gennemføre 

modulerne på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse på trods af ekstra støtte fra skolen.  

 

Desuden fortæller en interviewet leder, at kravet om, at lærerne skal have pædagogiske kvalifika-

tioner på minimum diplomniveau, har haft betydning for læreransættelser i skolens kursus- og 

efteruddannelsesafdeling, som inkluderer AMU. På skolen fungerer kursus- og efteruddannelses-

afdelingen selvstændigt i forhold til erhvervsuddannelsesafdelingen, så lærerne ansættes specifikt 

til kursus- og efteruddannelsesafdelingen. Kravet om, at lærerne skal have pædagogiske kvalifika-

tioner på minimum diplomniveau, har ført til, at afdelingen udelukkende ansætter lærere, som 

allerede har de fornødne kvalifikationer, og derfor ikke gør brug af den pædagogiske diplomud-

dannelse i erhvervspædagogik. Ifølge interview med lederen fra afdelingen skyldes denne ansæt-

telsespraksis overordnet to forhold. Det ene er, at man vil sikre sig, at lærerne allerede fra deres 

første ansættelsesdag kan levere en højt kvalificeret undervisning, fordi det efterspørges af kun-

derne. Det andet er, at kursus- og efteruddannelsesafdelingen ikke har ressourcer til at ansætte 

medarbejdere, som efterfølgende skal følge diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

 

På andre af de deltagende skoler differentieres der ikke på samme vis mellem EUD- og AMU-

lærere, i stedet kan de fleste af lærerne undervise på begge uddannelsestyper. På én af de delta-

gende tekniske skoler er der dog overvejelser om, at kommende ufaglærte AMU-lærere, som fx 

ansættes til transportområdet, skal følge en akademiuddannelse i stedet for diplomuddannelsen. 

Det skønnes, at det akademiske niveau på diplomuddannelsen vil være for krævende. Det har 

dog endnu ikke været aktuelt med nyansættelser inden for området. 

3.2 Overvejelser om påbegyndelse og gennemførelsestid 
Den tidligere refererede spørgeskemaundersøgelse blandt landets erhvervsskoler tyder på, at ca. 

halvdelen af de lærere, der er ansat efter 15. januar 2010 og omfattet af kravet om en pædago-

gisk opkvalificering, påbegynder diplomuddannelsen inden for det første år. Den anden halvdel 

påbegynder senere3. Der kan dermed gå et stykke tid fra ansættelse til påbegyndelse af uddan-

nelse.   

 

På de fem skoler i indeværende undersøgelse – hvor det primært er de nyansatte lærere, som del-

tager i diplomuddannelsen – fortæller de interviewede ledelsesrepræsentanter, at skolerne fore-

trækker, at lærerne først begynder på uddannelsen, efter at de har arbejdet i en periode på sko-

lerne. Perioden varierer mellem ½ til 1 år. Ifølge interview med ledelserne er en begrundelse for 

at vente med at sende lærerne på diplomuddannelsen til efter denne første ansættelsesperiode, 

at skolerne vil være sikre på, at lærerne fastholdes i deres stillinger, inden skolerne bruger res-

sourcer på diplomuddannelsen.   

 
3 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 26. Det skal bemærkes, at i rapporten påpeges det, at 

der er en række forbehold for spørgeskemaundersøgelsens resultater. 
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De interviewede ledelser og lærere fortæller, at det af planlægnings- og ressourcemæssige årsa-

ger ikke altid er muligt at følge det ønskede tidsmæssige forløb for uddannelsen. Det kan fx skyl-

des, at der er forholdsvis mange nyansatte lærere på en afdeling, og at der ikke er ressourcer på 

afdelingen til, at for mange lærere er fraværende på samme tid. En leder fortæller: 

 

Der er nok mere nogle, der får lov at vente, fx lige nu har vi tre nye lærere på afdeling. Der 
er tre nye lærere, men der er fem på PD, fordi de også havde nogle ansættelser for nogle 
år siden. Det gør, at PD’en timemæssigt udfordrer, at der overhovedet bliver gennemført 
noget undervisning, også rent budgetmæssigt, så der er et par stykker, der får lov at vente 
lidt længere, end vi ellers ville have gjort.  

 

Udskydelsen af starttidspunktet for diplomuddannelsen kan også skyldes, at kunder har købt et 

særligt AMU-kursus, og kun én enkelt lærer er i stand til at levere det. Læreren må derfor vente 

med at påbegynde uddannelsen. Ligeledes fremgår det af interviewene, at nogle lærere må vente 

med at følge moduler til det efterfølgende semester for at muliggøre undervisningen på er-

hvervsuddannelserne ud fra de givne ressourcer. En leder siger fx sådan om situationen på ved-

kommendes skole: 

  

Som noget lidt ekstraordinært har vi i år valgt at skubbe nogle af forårsmodulerne på ho-
vedforløbet over til efterårsmodulerne, det plejer vi ikke. Det er, fordi vi er i en lidt vanske-
lig økonomisk situation, eller lidt vanskelig situation ift. at planlægge undervisningen hen 
over året pga. en del afskedigelser. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt landets erhvervsskoler peger på, at hovedparten af lærerne 

forventes at afslutte en erhvervspædagogisk uddannelse inden for den periode, bekendtgørelsen 

foreskriver, dvs. inden for hhv. 4 og 6 år 4. Vores analyse på tværs af interview med ledelserne på 

de seks skoler i indeværende undersøgelse peger dog på, at skærpelsen af reglerne – fra, at læ-

rerne tidligere havde 6 år til at gennemføre uddannelsen fra deres ansættelsestidspunkt, til, at de 

nu har 4 år til selvsamme – har givet skolerne planlægningsmæssige udfordringer. Når lærerne 

først påbegynder uddannelserne efter 1 års ansættelse, har de 3 år til at gennemføre uddannel-

sen. Det betyder, at lærerne skal følge et modul hvert halvår. Det har den konsekvens, at der ikke 

er fleksibilitet til at udskyde et modul et halvt år, hvis skolen af planlægningsmæssige årsager 

kunne have behov for det.    

3.3  Modeller og planlægning 
På tværs af de seks deltagende erhvervsskoler kan vi overordnet identificere fire forskellige mo-

deller for, hvordan lærerens diplomuddannelse i erhvervspædagogik er planlagt i forhold til tids-

punkt for uddannelse og uddannelsessted. I dette afsnit beskrives først de fire modeller, derefter 

beskrives de interviewede læreres og lederes vurderinger af fordele og ulemper ved modellerne. 

 

Den første model er, at de relevante lærere følger et modul over et semester. Lærerne tager ud-

dannelsen på deltid, sideløbende med at de underviser på erhvervsskolen. Uddannelsen finder 

sted i udbyderens lokaler og foregår i blandede grupper sammen med studerende fra andre ar-

bejdspladser. Lærerne har fra deres erhvervsskole fået et vist antal timer til at følge undervisnin-

gen, inkl. forberedelse og opgaveskrivning. I deres daglige skema på skolerne er der taget højde 

for, at lærerne ikke er til stede de specifikke dage, hvor undervisningen foregår.     

 

Model nummer to er, at lærerne tager et modul på fuldtid over 6 uger og 3 dage. De har her un-

dervisningsfri fra erhvervsskolerne. Lærerne følger modulerne udbudt af den relevante professi-

onshøjskole og tager undervisningen sammen med studerende, som kommer fra andre arbejds-

pladser. Undervisningen foregår hos udbyder. Grunden til, at undervisningen netop strækker sig 

over 6 uger og 3 dage, er, at det giver skolerne mulighed for at modtage refusion i form af Sta-

 
4 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 27. Det skal bemærkes, at i rapporten påpeges det, at 

der er en række forbehold for spørgeskemaundersøgelsens resultater. 
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tens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Med en regelændring fra 1. februar 2014 bortfalder denne 

mulighed dog for personer, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.   

 

Den tredje model er, at fem erhvervsskoler fra Nord- og Midtjylland har indgået et samarbejde 

med to udbydere. Som det er tilfældet med model to, tager lærerne hvert modul på fuldtid sam-

let over 6 uger og 3 dage, mens de selv har undervisningsfri fra erhvervsskolerne. Tidspunktet for 

modulafholdelsen bliver aftalt i samarbejde mellem de fem skoler og udbydere. Undervisningen 

foregår i én af erhvervsskolernes lokaler, og deltagerne er udelukkende fra de fem erhvervsskoler. 

Denne model betegnes i resten af statusnotatet som ”Aalborg-modellen”. Tre af de skoler, der 

deltager i denne undersøgelse, indgår i Aalborg-modellen. 

 

Den fjerde og sidste model er, at samtlige lærere på skolen skal deltage i diplomuddannelsen, 

hvis de ikke har de fornødne pædagogiske kvalifikationer. Skolen samarbejder med udbyder om 

uddannelsen, og undervisningen bliver gennemført i skolens lokaler. Hvert modul strækker sig 

tidsmæssigt over et semester. I samarbejdet mellem skolen og udbyder er det forsøgt at lægge 

hovedparten af undervisningen i de perioder, hvor lærerne har mindre travlt med at gennemføre 

deres egen undervisning. Lærerne får betalt udgifterne i forbindelse med uddannelsen, og de får 

8-10 dage til at deltage i uddannelsen. Begrundelsen for, at alle lærere skal deltage i uddannel-

sen, er som nævnt at få skabt et fælles pædagogisk fundament på skolen. Modellen er bl.a. mu-

lig, fordi lærerne på skolen er ansat med en fast jobløn og i princippet uden øverste arbejdstid. 

Der er derfor ikke kutyme for, at lærerne får ekstra tid eller betaling for at deltage i efter- og vi-

dereuddannelse.  

Vurderinger af modeller 
På tværs af interviewene med lærere og ledelse på de seks skoler kan vi identificere fordele og 

ulemper ved de forskellige modeller.  

 

Ifølge interview med ledelserne er det en økonomisk fordel for skolerne at have forløbene på 6 

uger og 3 dage, fordi skolerne kan modtage SVU-godtgørelse. Med regelændringen fra 1. febru-

ar 2014 falder denne fordel dog bort for de af skolernes medarbejdere, der har en mellemlang 

eller en lang videregående uddannelse. Det giver, ifølge interview med ledelserne, skolerne nogle 

ressourcemæssige udfordringer. En leder siger fx:  

 

Den nye finanslov har fjernet muligheden for at søge SVU-støtte til folk, som har en mel-
lemlang videregående eller lang videregående uddannelse, så tæppet for vores model er 
lige blevet revet væk, og vi er faktisk i dyb krise over det og skal have krisemøde lige her 
efter nytår. Vores model er bygget op omkring, at vi kan søge SVU-godtgørelse til lærerne. 
Det kan vi ikke tre måneder henne i det nye år, så er det slut.  

 

De interviewede lærere, der har taget diplommodulerne efter denne ordning, udtrykker stor til-

fredshed med den. De vurderer, at det er en fordel at kunne fordybe sig og udelukkende fokuse-

re på diplomuddannelsen i en periode uden også at skulle forholde sig til deres eget skema, deres 

undervisning m.m. Nogle af de interviewede lærere vurderer, at de ville have meget svært ved at 

gennemføre uddannelsen, hvis den lå sideløbende med deres undervisningsforpligtelser på er-

hvervsskolerne. Lærerne vurderer generelt, at de anvender væsentligt mere end 37 timer om 

ugen på uddannelsen.  

 

Omvendt vurderer de interviewede lærere, som følger modulerne på deltid over et helt semester, 

at der er fordele ved denne model. Den giver en bedre læringstid i forhold til de begreber og teo-

rier, som der bliver arbejdet med – der bliver simpelthen bedre tid til, at læringen kan bundfælde 

sig. Modellen giver endvidere mulighed for at afprøve det lærte direkte i lærernes egen undervis-

ning. Nogle af de stillede eksamensopgaver består fx i at afprøve undervisningsformer eller pro-

jekter i egen undervisning og reflektere over forløb og udbytte. Denne mulighed for at afprøve 

den nye teoretiske indsigt fra diplomuddannelsen direkte i undervisningen under modulet er fra-

værende i fuldtidsmodellen (ovenstående model 2 og 3). Her må den praktiske afprøvning af teo-

rierne foregå på eget initiativ mellem modulerne.  
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En anden forskel på de forskellige modeller er, om lærerne frit kan vælge deres valgmoduler, eller 

erhvervsskolernes ledelser på forhånd har udpeget nogle særlige valgmoduler, som de ønsker de-

res medarbejdere tager. Sidstnævnte gør sig primært gældende for model 2 og 3. Baggrunden 

for, at ledelserne vælger nogle særlige valgmoduler, er, at de ønsker at sætte en retning for 

kompetenceudviklingen, så den efter deres vurdering passer til skolernes behov og strategi. I for-

bindelse med den forlagte undervisning er det også en begrundelse at sikre, at der er nok stude-

rende på de enkelte valgmoduler, til at de kan blive oprettet. I interviewene med lærere og ledel-

se hæfter vi os ved, at der nogle gange kan opstå diskrepanser mellem lærernes ønsker om valg-

moduler og de valgmoduler, ledelserne har valgt på forhånd. Nogle lærere ønsker fx at tone di-

plomuddannelsen i en mere fagfaglig retning og ønsker derfor at vælge mere fagfaglige valgfag 

end de fag, som ledelsen har udvalgt. Denne mulighed er dog fraværende, når ledelserne har 

truffet beslutning om valgfagene. Der kan dermed være uoverensstemmelser mellem de individu-

elle ønsker og behov og ledelsernes vurderinger af det samlede behov for kompetenceudvikling.  

 

En anden forskel på de fire modeller er, om uddannelsen afholdes på skolerne lokalt eller ved ud-

byderne. Ifølge interview med lærere og ledelse er en fordel ved at afholde uddannelsen lokalt på 

skolerne, at transporttiden bliver afkortet. Det gælder særligt de skoler, der geografisk er placeret 

langt fra udbyderen. Lærerne nævner dog, at det er centralt, at faciliteterne på skolerne er i or-

den. Fx oplevede nogle af lærerne, at internettet ikke virkede, hvilket var særligt uheldigt i modu-

let om digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser.   

 

Vores analyse på tværs af interview med lærerne viser tillige forskellige erfaringer med og vurde-

ringer af det forhold, om man bliver undervist udelukkende sammen med lærere fra sin egen sko-

le, eller man går på hold med studerende fra forskellige arbejdspladser. En erfaring er, at det kan 

være givtigt at dele erfaringer, og man kan blive inspireret af hinandens praksis. Fx fortæller en 

lærer fra en handelsskole at være blevet inspireret af at arbejde mere med praksiserfaring i sin 

undervisning efter at have drøftet med en SOSU-lærer, hvordan de får praksiserfaringer ind i de-

res undervisning – selvom de ikke har ”værksteder og drejebænke”. En modsat erfaring er, at de 

elementer, der bliver diskuteret med lærere fra andre typer af skoler, er så langt fra ens egen 

hverdag, at de bliver irrelevante. Hermed peger vores analyse på, at det kan være meget indivi-

duelt fra lærer til lærer, hvor givende og hensigtsmæssig erfaringsudvekslingen på tværs af skoler 

vurderes.   

 

De interviewede lærere, som har deltaget i diplommoduler sammen med kollegaer fra deres egen 

skole, vurderer det positivt. Det giver bl.a. mulighed for fælles pædagogiske og didaktiske drøf-

telser, som der ikke bliver taget i hverdagen. De interviewede lærere oplever, at når flere lærere 

fra samme team deltager i undervisningen, så har det en positiv betydning for senere at anvende 

den lærte teori i praksis.  

 

Ifølge interview med ledelser og lærere er det centralt for erhvervsskolerne i god tid at vide, hvor-

når diplommodulerne bliver afholdt. I Aalborg-modellen (model 3) planlægger de fem deltagende 

skoler i samarbejde med udbyderne afholdelsestidspunkt for modulerne. Ledelserne fra de rele-

vante skoler nævner, at det betyder, at modulerne er fastlagt ca. 2 år frem. Det giver hensigts-

mæssig mulighed for at planlægge, hvilke lærere der skal deltage i hvilke moduler, og få et over-

blik over eventuelt behov for vikarer i undervisningen. 

 

For skolen, der følger model 2, hvor moduludbuddet og tidspunkt er fastlagt af udbyderen, ska-

ber det udfordringer, at udmeldingerne om modultidspunkter kommer sent i forhold til erhvervs-

skolens behov for planlægning. En leder siger: 

 

Vi har brug for, at vi får nogle planer. Folk er ude på orlov i de 6,3 uger, de normalt bru-
ger, så i bund og grund er du jo væk næsten et årsværk for at tage en PD, og det betyder 
jo virkelig noget.  Vi skal have det hele planlagt. Vi skal typisk have nogle afløsere ind, og 
det er et kæmpe system at få til at gå op. 

 

Desuden efterspørger ledelsen, at det samme modul køres flere gange i løbet af et semester, da 

det vil kunne lette belastningen på lærerfraværet i undervisningen. 
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De interviewede lærere vurderer på tværs af modellerne, at det er en spændende og relevant ud-

dannelse. I interviewene med lærerne hæfter vi os dog også ved, at der er et dilemma i forhold 

til, at det på den ene side er obligatorisk for dem at tage uddannelsen, og at de på den anden 

side oplever, at de bruger væsentligt flere timer på uddannelsen, end der er givet til dem. Blandt 

de interviewede lærere, som får uddannelsen som beskrevet i modul 4, hvor der er afsat begræn-

set tid til forberedelse til diplomuddannelsen, er det en vurdering, at det kan blive en ”overlevel-

seskamp” at komme igennem uddannelsen. Ligesom det er en oplevelse blandt lærerne, at de 

kan være nødsaget til at prioritere deres normale opgaver på erhvervsskolen frem for uddannel-

sen.  

3.4 Opsummering 
Af kapitlet fremgår det, at der overordnet er to forskellige typer af prioriteringer af, hvilke lærere 

som skal følge den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Den ene prioritering, 

som fem skoler har, er, at det er medarbejdere ansat efter 15. januar 2010, som mangler de pæ-

dagogiske kvalifikationer, der skal følge uddannelsen. Der er dog mulighed for, at også andre læ-

rere kan deltage ud fra en individuel bedømmelse. Den anden prioritering, som en skole har, er, 

at det er samtlige lærere på skolen, som ikke har de pædagogiske kvalifikationer, der skal have 

uddannelsen. I kapitlet fremhæver vi endvidere, at kravet om, at lærerne skal have de fornødne 

pædagogiske kvalifikationer, har påvirket, hvilke krav der stilles ved ansættelser på erhvervssko-

lerne.  

 

Kapitlet peger desuden på, at der kan lokaliseres forskellige måder, som uddannelsen kan være 

planlagt på. En af forskellene er, om lærerne følger uddannelsen som deltidsstudium over et se-

mester eller fuldtidsstudie over godt seks uger. Analysen peger på, at der kan være fordele og 

ulemper ved begge måder. Fuldtidsstudiet skaber ro til at kunne fokusere udelukkende på ud-

dannelsen, mens deltidsstudiet giver mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis hen over 

modulet. Desuden fremgår det af kapitlet, at det er centralt for erhvervsskolerne at kunne plan-

lægge deres lærers deltagelse i diplomuddannelsen i god tid. Den skærpelse, at lærerne skal have 

fuldført diplomuddannelsen inden for 4 år efter deres ansættelse, synes at have skabt yderligere 

planlægningsmæssige udfordringer for skolerne.  
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4 Valg af uddannelse og kontakt med 
udbyder 

Dette kapitel sætter fokus på erhvervsskolernes overvejelser om valg af uddannelse og udbyder, 

samt hvilken kontakt der er mellem udbyder og erhvervsskolerne. 

4.1 Valg af uddannelse 
Lovgivningen giver mulighed for, at lærernes opkvalificering kan foregå ved hjælp af andre pæ-

dagogiske diplomuddannelser end netop diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt landets erhvervsskoler peger på, at størstedelen af de lærere, 

som er omfattet af kravet om at få pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst niveauet i en 

pædagogisk diplomuddannelse, tager moduler fra eller gennemfører en hel diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik5.  

 

I interviewene giver ledelserne udtryk for, at diplomuddannelsen i erhvervspædagogik anses som 

det helt indlysende og naturlige valg for at opkvalificere erhvervsskolelærerne pædagogisk. Der 

har ikke været overvejelser om at vælge andre typer af pædagogiske diplomuddannelser i stedet. 

En leder siger: 

 

Nej, det er ikke noget, vi har diskuteret. Vi har generelt valgt, at lærerne kører den model 
[diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, red.], vi har som sådan ikke været inde og dis-
kutere andre ting. (...) Vi har ikke set noget behov, man kan ikke gøre det pga. tidsfaktor, 
det er nøjagtig samme tid, og så ville det måske være tåbeligt at tage noget, der ikke lig-
ger lige til højrebenet for undervisningen, så derfor er vi er kun gået efter DEN diplom i 
pædagogik. 

4.2 Kontakt med udbyder 
Ifølge interviewene med ledelserne hænger valget af udbyder sammen med, hvilke professions-

højskoler de enkelte erhvervsskoler i forvejen samarbejder med og har gode samarbejdsrelationer 

til. For de deltagende seks erhvervsskoler gælder, at det også er de udbydere, som geografisk er 

placeret tættest på dem. På de erhvervsskoler, der benytter sig af undervisning forlagt til deres 

egne lokaler, har det yderligere været en begrundelse, at udbyderne har kunnet honorere øn-

skerne om denne organiseringsform. Endelig har de fem samarbejdende erhvervsskoler i ”Aal-

borg-modellen” valgt udover en primær udbyder, nemlig VIA University College, også at have 

Metropol tilknyttet. Det skyldes ifølge interview med ledelserne, at de vurderede, at der på Me-

 
5 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 25. Undersøgelsen viser, at 86 % af lærerne (792 læ-

rere) – som er omfattet af kravet om pædagogisk opkvalificering mindst svarende til at have gennemført en pæ-

dagogisk diplomuddannelse – har gennemført, er i gang med eller skal i gang med en fuld diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik (673 lærere) eller dele deraf (119 lærere). De resterende 14 % (133 lærere) har enten gen-

nemført, er i gang med eller skal i gang med en anden fuld pædagogisk diplomuddannelse (41 lærere) eller dele af 

en anden pædagogisk diplomuddannelse (35 lærere) eller gennemfører anden videregående voksenuddannelse i 

pædagogik (57 lærere). Det påpeges i rapporten, at tallene udelukkende er indikationer. På grund af en række 

fejlkilder må der tages forbehold for de præcise tal og procenter. 
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tropol var en stor erfaring med at beskæftige sig med erhvervsuddannelsesområdet, som skolerne 

også ønskede, blev bragt i spil.   

 

I interviewene fortæller ledelserne også, at kontakten mellem erhvervsskolerne og udbyderne 

primært handler om planlægning af tidspunkter og hold for uddannelsen. Som det fremgår af 

kapitel 3, er det centralt for erhvervsskolerne, at de tidligt har et overblik over, hvornår moduler-

ne udbydes. Til gengæld bliver der ikke diskuteret indholdsmæssige spørgsmål i forhold til ud-

dannelsen mellem udbyderne og erhvervsskolerne, ligesom kontakten heller ikke handler om til-

bagemeldinger eller evalueringer fra skolerne til udbyderne, ifølge lederne. En leder siger fx: 

  

[Kontakten] er omkring logistikken, det er ikke omkring den pædagogiske del. Vi har aldrig 
været inddraget i noget evaluering, never, jeg har aldrig svaret på noget. Jeg vil tro, at 
kandidaterne har svaret på et eller andet, men vi har aldrig set noget, jeg har ikke modta-
get noget på dem, jeg har haft af sted. 

 

En anden leder efterspørger i overensstemmelse hermed muligheden for at give en mere ind-

holds- og kvalitetsmæssig feedback til udbydere, men oplever ikke, at der er skabt procedurer el-

ler anden mulighed for det. 

4.3 Opsummering 
I dette kapitel beskrives, at diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er et næsten selvskrevet valg 

af uddannelse for erhvervsskolerne i forbindelse med lærernes opkvalificering. Det skyldes, at ud-

dannelsen er udviklet specifikt til området. Desuden viser kapitlet, at valg af udbyder hænger 

sammen med geografisk nærhed og på forhånd etablerede gode samarbejdsrelationer, dog har 

nogle skoler valgt yderligere at inddrage professionshøjskolen Metropol for at sikre, at viden og 

erfaringer fra professionshøjskolen blev integreret i uddannelsen. Endelig beskriver kapitlet, at le-

derne giver udtryk for at kontakten mellem erhvervsskolerne og udbyderne primært handler om 

planlægningsmæssige spørgsmål, mens mulighed for mere indholds- og kvalitetsmæssig evalue-

ring og sparring ikke er skabt.   

 



 

Første statusnotat  19 

 

5 Skolernes støtte til og inddragelse 
af lærernes kompetenceudvikling 

Dette kapitel fokuserer på, hvordan erhvervsskolerne på forskellig vis organiserer støtten til de læ-

rere, der skal tage en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 

 

Kapitlet falder i tre dele. Først beskrives forskellige praksisser for, hvordan lærerne forberedes til 

at påbegynde diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, og hvordan ledelserne og lærerne vurde-

rer disse praksisser. Herefter beskrives tre modeller for, hvilken støtte skolerne tilbyder lærerne 

under deres diplomuddannelse, og hvilke fordele og ulemper lærerne oplever i forbindelse her-

med. I tredje og sidste afsnit beskrives det, hvordan erhvervsskolerne sætter lærernes viden fra 

diplomuddannelserne i spil på de forskellige niveauer i organisationen.  

5.1 Støtte før diplomuddannelsen påbegyndes  
På tværs af de seks erhvervsskoler kan vi udlede tre forskellige praksisser for, hvordan lærerne 

forberedes på at påbegynde diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

 

Den første praksis er, at lærerne starter på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik uden nogen 

forberedelse forinden. Ifølge ledelserne fra erhvervsskoler med denne praksis bliver det ikke anset 

for nødvendigt, idet lærerne på de pågældende erhvervsskoler oftest som minimum har en mel-

lemlang videregående uddannelse – og dermed uddannelseskvalifikationer til at følge en diplom-

uddannelse. 

 

Den anden praksis er, at lærerne, fra de starter deres ansættelse på erhvervsskolen, tilknyttes en 

pædagogisk praksisvejleder i 1-1½ år. Støtten fra vejlederen er tiltænkt det at være ny lærer, og i 

vejledningen er der bl.a. fokus på pædagogik og didaktik. Dette vejledningsforløb starter hermed, 

inden læreren påbegynder diplomuddannelsen og kan strække sig ind over de første par moduler 

på uddannelsen. To af de skoler, der samarbejder om ”Aalborg-modellen”, har i 2011 udarbejdet 

en ”Studieordning for undervisningsvejledning i forbindelse med diplomuddannelse i erhvervs-

pædagogik” for dette 1 – 1½ års forløb. Af studieordningen fremgår, at forløbet bl.a. indeholder 

vejlederens observationer af den nye lærers undervisning, observation i undervisningsvejlederens 

klasse, observationer i en anden lærers klasse, elevinterviews og deltagelse i gruppelæringsrum. 

Desuden skal den nye lærer under hele forløbet arbejde med sin egen læringsportfolio. Forløbet 

afsluttes med en praktisk prøve i undervisningsfærdigheder under overværelse af vejlederen og 

en censor fra den anden erhvervsskole. Formålet med vejledningsforløbet er at støtte de nye læ-

rere, så de får et ”grundlæggende pædagogisk beredskab, der giver dem grundlag for at gen-

nemføre en pædagogisk diplomuddannelse” ifølge studieordningen. Det skal bemærkes, at stu-

dieordningen er under revision. 

 

Den tredje og sidste praksis er, at lærerne forud for studiestart tilbydes kurser i studieteknik som 

fx faglig læsning, akademisk opgaveskrivning og generel studieteknik. På to skoler er kurserne 

lagt ind i lærernes skema, mens kurserne på en anden skole foregår udover lærernes arbejdstid. 

På de to førstnævnte skoler kombineres den anden praksis med den tredje, så lærerne både til-

bydes vejledning og kurser i studieteknik.  

Vurdering af støtten før diplomuddannelsen 
Vores analyse af interview med lærere og ledelser på tværs af de seks skoler peger på, at der er 

fordele såvel som udfordringer ved de forskellige praksisser.  
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På den ene side oplever de lærere, der har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse 

ikke et behov for at blive forberedt på at tage diplomuddannelsen. På den anden side er der dog 

samtidig nogle af lærerne fra denne gruppe, der efterspørger et kort introduktionsforløb til di-

plomuddannelsen i erhvervspædagogik. Dette ville have medført, at lærerne følte sig mere sikre 

på, hvilke forventninger der er undervejs i uddannelsesforløbet, særligt i forbindelse med opgave-

skrivning og eksamen. 

 

De lærere, der har fået praktisk pædagogisk vejledning forud for diplomuddannelsen, har sat stor 

pris på denne støtte. Flere giver dog udtryk for, at de gerne ville have haft mulighed for vejled-

ning hele vejen igennem uddannelsen og gerne af en person, der selv havde gennemført diplom-

uddannelsen. Dette aspekt uddybes i næste afsnit om støtte under diplomuddannelsen.  

 

Ifølge interview med ledelserne fra de skoler, der har den tredje praksis - dvs. hvor lærerne mod-

tager kurser i studieteknik - kan det være svært at gennemføre kurserne på grund af logistiske 

udfordringer. Dels er det et meget varierende antal lærere, der er tilmeldt diplomuddannelsen, og 

dels er de lærere, der skal påbegynde uddannelsen, ofte spredt på mange forskellige adresser. 

Ledelserne begrunder det også med, at lærerne har mange andre opgaver, der ofte prioriteres 

over et (frivilligt) kursus. De interviewede lærere, der har været på studieteknikkurser forud for 

studiestart, oplever, at støtten er brugbar. Lærere, der ikke har modtaget denne støtte, giver ud-

tryk for, at en sådan forberedelse kunne have gjort deres start og opgaveskrivning på diplomud-

dannelsen lettere.  

 
Skærpelsen af at lærerne skal tage uddannelsen på 4 år i stedet for 6, har medført, at der er 

mindre tid til at give lærerne et forberedende forløb, hvilket nogle ledelser oplever som en udfor-

dring. 

5.2 Støtte under diplomuddannelsen 
På tværs af de seks erhvervsskoler kan vi overordnet identificere tre forskellige modeller for, hvor-

dan lærerne støttes under deres diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Fælles for modellerne 

er, at skolerne afholder udgifterne i forbindelse med uddannelsen. 

 

Den første model er, at skolen ikke giver nogen støtte ud over de timer, der på forhånd er afsat 

til, at lærerne tager diplomuddannelsen, som beskrevet i kapitel 2.3. På en skole begrundes den-

ne model med, at de ikke har ressourcer til at give mere støtte. 

 

Den anden model er, at skolen stiller en pædagogisk vejleder til rådighed, som læreren kan spar-

re med og blive superviseret af i forbindelse med at omsætte det teoretiske indhold fra diplom-

uddannelsen til egen praksis. Forløbet er planlagt til at skulle foregå imellem modulerne på di-

plomuddannelsen, og skolerne giver et fast antal timer til forløbet (fx 60 timer). Der er en variati-

on af modellen, da nogle skoler tilbyder pædagogisk vejledning under første del af diplomud-

dannelsen, mens andre skoler tilbyder vejledning helt frem til, at lærerne har bestået alle modu-

lerne.  

 

Den tredje og sidste model er, at lærerne har vejlednings- og evalueringsmøder med repræsen-

tanter fra ledelsen undervejs i uddannelsen. På nogle skoler italesættes dette udelukkende som 

en vejledning og en opfølgning på lærerens uddannelsesforløb, fx i forbindelse med valg af valg-

fag. En anden skole italesætter samtalerne som både en interesse for og en kontrol med, hvorvidt 

læreren er på rette vej i diplomuddannelsen og får afleveret sin eksamensopgave. På enkelte sko-

ler kombineres den tredje model med den anden, så lærerne både har en pædagogisk vejleder og 

sideløbende også har møder med deres afdelingsleder. 

 

Det fremgår af interview med lærerne, at nogle uddannelsesudbydere også tilbyder forskellige 

former for støtte som fx kursus i studieteknik eller facilitering af studiegruppedannelse. Nogle af 

de erhvervsskoler, der samarbejder om ”Aalborg-modellen”, har udover ovenstående modeller 

lavet en fast struktur for deres læreres modul og orlovsperiode. Det er bl.a. planlagt, at lærerne 

mødes i studiegrupper nogle af de dage, hvor der ikke er undervisning på diplomuddannelsen, 

og lærerne er også blevet opfordret til at besøge hinandens arbejdspladser.  
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I interviewene med lærerne på tværs af de forskellige skoler hæfter vi os ved, at der udover den 

formelle støtte også foregår en mere uformel støtte, i og med at lærerne i høj grad bruger hinan-

den som sparringspartnere, særligt i forbindelse med opgaveskrivning. Ifølge interviewene med 

ledelserne på to tekniske skoler kan der udover den planlagte støtte være behov for at tilbyde 

enkelte lærere ad hoc-støtte, særligt i forbindelse med opgaveskrivning, for herved at sikre gen-

nemførelsen af diplomuddannelsen. En ekstra støtte kan fx bestå i, at en vejleder på skolen læser 

og sparrer på lærerens eksamensopgave, eller at afdelingsleder og skolens koordinator af di-

plomuddannelsen løbende har samtaler med den pågældende lærer.  

Vurdering af støtten under uddannelsen 
På baggrund af interviewene med lærerne på tværs af de seks skoler kan vi identificerer fordele 

såvel som ulemper ved de forskellige former for støtte under uddannelsen.  

 

Lærere fra skoler, der følger den første model, efterspørger en interesse og anerkendelse fra de-

res ledelse, i forbindelse med at de tager diplomuddannelsen. Nogle lærere giver udtryk for, at 

deres leder ikke har kommenteret, når de har gennemført et modul eller er blevet færdig med 

hele uddannelsen. Dette gælder også for nogle af de lærere, der følger tredje model, hvor skolen 

har planlagt evalueringssamtaler undervejs i uddannelsen, men hvor lærerne oplever, at det af-

hænger af den pågældende leder, om det sker i praksis. De lærere, der har været til en samtale 

med deres ledelse undervejs i deres uddannelse, giver udtryk for, at de sætter pris på denne inte-

resse. Samtidig italesættes det dog, at det kan være lidt grænseoverskridende, hvis man skal vise 

sin eksamensopgave til sin afdelingsleder, eller hvis det bliver almindeligt kendt på afdelingen, 

hvad man har fået i karakter på de forskellige moduler. 

 

Lærere fra skoler, der følger den anden model, oplever at have fået et stort udbytte af at sparre 

med en pædagogisk vejleder imellem deres moduler på diplomuddannelsen. Det har været sær-

ligt givende at modtage supervision på sin undervisning og at overvære vejlederens undervisning.  

Dog kan det være svært at få vejledningen gennemført grundet logistiske og tidsmæssige udfor-

dringer. Det er dog ikke alle de interviewede lærere, der har benyttet sig af tilbuddet om at have 

en pædagogisk vejleder. Nogle lærere giver udtryk for, at de bevidst har fravalgt at have en pæ-

dagogisk vejleder, da de vurderer, at vedkommende ikke har et tilstrækkeligt kendskab til di-

plomuddannelsen.  

 

På tværs af de tre modeller hæfter vi os ved, at de interviewede lærere efterspørger at kunne 

sparre med en, der har et indgående kendskab til diplomuddannelsen, og som kender til de teo-

rier og metoder, de lærer på uddannelsen. Lærerne udtrykker, at dette ville give et stort fagligt 

udbytte, da vejlederen ville være bedre i stand til at hjælpe dem med at omsætte den lærte teori 

til egen praksis. Vejlederen kunne fx være en person, der selv har gennemført en diplomuddan-

nelse i erhvervspædagogik. En lærer siger fx: 

 

Det kunne være rart at have en sparringspartner, der var på samme uddannelse, men 
bare lidt længere end en selv, men det er ikke rart at få proppet en eller anden pæda-
gogisk vejleder ned i halsen. For det, man har brug for at snakke om, det er, hvordan 
forstår du denne her bog, og så skal det næsten være en, der har læst den.  

 

Flere af de lærere, der er færdige med deres diplomuddannelse, oplyser, at de på eget initiativ 

giver deres kollegaer på diplomuddannelsen sparring. Ledelsen fra en teknisk skole fortæller, at 

de vil forsøge at ændre deres pædagogiske vejlederordning til i stedet at være en mentorordning, 

så det er lærere, der er langt på diplomuddannelsen, der skal sparre med de lærere, der er kom-

met knapt så langt. I interview med lærerne på tværs af erhvervsskolerne hæfter vi os ved, at 

nogle oplever et behov for at blive superviseret af en underviser fra diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogik. De interviewede ledelser ser ligeledes et behov for, at undervisere fra diplom-

uddannelsen sparrer med lærerne ude på erhvervsskolerne – og samtidig får et førstehåndsind-

tryk af den virkelighed, lærerne står over for i deres undervisning. 

 

De interviewede lærere, der har været i studiegruppe, oplever, at der er flere fordele ved at være i 

en studiegruppe. Studiegruppen kan både være en god støtte i forhold til at diskutere indholdet i 

undervisningen på uddannelsen, og gruppen opleves også som et godt sted at sparre om eksa-
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mensopgaven. Omvendt vurderer nogle af de interviewede lærere, at de ikke har tid til at mødes 

med deres studiegruppe grundet omfanget af pensum og tidspres i forbindelse med opgaveskriv-

ningen. 

  

Vores analyse på tværs af interviewene viser, at der løbende er blevet justeret på den tilbudte 

støtte til lærerne på de seks erhvervsskoler. Samlet set tegner der sig et billede af, at skolerne 

stadigvæk er ved at afprøve, i hvilket omfang og på hvilken måde lærerne bedst muligt kan støt-

tes før og under diplomuddannelsen. 

5.3 Viden i spil på skolerne 
På baggrund af det samlede interviewmateriale kan vi fremhæve, at skolerne i stigende grad har 

fokus på en bred anvendelse af den enkelte lærers kompetenceudvikling. Det fremgår af inter-

viewene, at det varierer fra skole til skole, hvor langt skolerne indtil nu er kommet med at etable-

re praksis og procedurer for, hvordan de kan sætte de diplomuddannede læreres viden i spil i or-

ganisationen.    

 

Dette afsnit giver eksempler på, hvordan lærernes viden fra diplomuddannelsen sættes i spil på 

tre forskellige niveauer på erhvervsskolerne. Først gives eksempler på, hvordan kompetenceudvik-

lingen kan inddrages i forhold til viden på skolen generelt. Herefter gives eksempler på, hvordan 

lærernes viden sættes i spil i deres afdelinger, og efterfølgende gives der eksempler på, hvordan 

diplomuddannelsen tænkes ind i lærernes teamsamarbejde.  

 

Da det varierer mellem de seks skoler, hvor stor opmærksomhed skolen indtil videre har haft på 

at bringe lærerens viden i spil i hele organisationen, så kommer en række af nedenstående ek-

sempler fra de samme skoler. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle af tiltage-

ne på interviewtidspunktet stadig udelukkende var på tegnebrættet og endnu ikke ført ud i prak-

sis.  

At sætte lærernes viden i spil i forhold til hele skolen 
• Sammentænkning af egen kompetenceudvikling med skolens handleplan. På en skole 

har man planlagt fremadrettet at holde et ”kickoff-arrangement” for de lærere, der skal på-

begynde diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Her vil lærerne blive opfordret til at tænke 

deres diplomuddannelse sammen med det overordnede kvalitetsarbejde på skolen, som fx 

den pædagogiske årsplan og handlingsplan.  

• Planlægning af skolernes pædagogiske dage. På to skoler er det intentionen, at nogle af 

de lærere, der deltager i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, skal indgå i at planlægge 

pædagogiske dage for hele skolens personalegruppe. De interviewede lærere fra de to skoler 

har to forskellige vurderinger af initiativet. På den ene side opfattes det som en spændende 

mulighed. På den anden side er der en usikkerhed og skepsis omkring, hvordan de mere er-

farne lærere på skolen vil modtage, at de som mindre erfarne undervisere kommer og laver 

oplæg om pædagogiske teorier og metoder.   

• Erfa-gruppe og studiemiljø. På en skole er lærere, der har taget diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogik, i samarbejde med ledelsen ved at oprette en erfa-gruppe for nuværende 

og tidligere studerende på uddannelsen. Erfa-gruppens møder er frivillige, og andre lærere 

med interesse for det erhvervspædagogiske område er også velkomne. Ifølge interview med 

lærerne er der en stor interesse for tilbuddet, men lærerne er usikre på, om de af ressource-

mæssige grunde vil kunne prioritere det, når erfa-gruppens møder ikke er en del af deres fa-

ste skema. Skolen har som led i erfa-gruppen planlagt, at der skal indrettes et studierum på 

skolen, så lærerne kan mødes og sparre med hinanden under deres moduler, og samtidig vil 

det være muligt at benytte lokalet til at arbejde med eksamensopgaver. Skolens ambition er 

hermed at skabe et studiemiljø for skolens lærere på diplomuddannelsen. 

• Eksamensopgaver på skolens intranet. På en skole opfordres lærerne til at lægge deres 

eksamensopgaver fra diplomuddannelsen på skolens intranet, og lærerne skal ligeledes ved-

lægge et resume af deres opgave. Formålet med tiltaget er at gøre lærernes viden fra diplom-

uddannelsen let tilgængelig for det øvrige personale. Det fremgår af interview med lærerne, 

at der kan være en sårbarhed omkring at lægge eksamensopgaver på nettet, som alle kolle-
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gaer kan læse, da lærerne kan opleve, at deres opgaver er for private til at dele med resten af 

lærerkollegiet.   

• Elektronisk videndeling om teorier og metoder. Den erhvervsskole, hvor samtlige lærere 

deltager i uddannelsen, har valgt at anvende forskellige digitale netværk og portaler (som fx 

programmerne Confluence og Yammer). Lærerne har mulighed for at bruge portalerne til at 

opdatere hinanden på nye teorier og metoder, og portalerne fungerer samtidig som et digitalt 

netværk, hvor man bl.a. kan chatte. 

At sætte lærernes viden i spil i afdelingen 
• Pædagogiske arrangementer for afdelingen. På en skole kan lærere på diplomuddannel-

sen i nogle tilfælde holde arrangementer af en halv til to dages varighed for hele afdelingen. 

Fx har en lærer, i samarbejde med sin afdelingsleder, lavet et tema over to dage omkring en 

bestemt måde at lave undervisningsdifferentiering på. En anden lærer har planlagt at holde en 

halv dags kursus for sin afdeling, hvor han giver inspiration til, hvordan man kan bruge digita-

le teknologier i undervisningen. Ifølge interview fra den pågældende skole har en gruppe kol-

legaer været positivt stemt overfor kurserne, men omvendt er der også nogle, der ikke har ta-

get godt imod den nye inspiration. Det fremgår af interview med ledelsen fra pågældende 

skole, at det i en sådan situation er særlig vigtigt, at ledelsen både støtter og skærmer den 

pågældende lærer, som står for arrangementet. 

• Udviklingsarbejde i afdelingen. På flere skoler kan lærere på diplomuddannelsen blive op-

fordret til at være med til at udvikle nye tiltag i afdelingen. En lærer har fx udviklet nye evalue-

ringsmetoder til sin afdeling efter inspiration fra undervisningen på sit valgfagsmodul.  

• Videndeling i afdelingen. På nogle afdelinger er det kutyme, at man efter et modul på di-

plomuddannelsen fremlægger det, man har skrevet opgave om på et afdelingsmøde, så kol-

legaerne hermed også kan få glæde af den viden, man har opnået. På andre afdelinger orien-

terer de lærere, der går på diplomuddannelsen deres afdelingsleder om de teorier og meto-

der, de har lært om på deres diplomuddannelse. 

At sætte lærernes viden i spil i deres team 
• Opgave på diplomuddannelsen med relevans for teamet. På en skole opfordrer ledelsen 

lærerne til at tænke deres teams behov ind i deres diplomuddannelse. Fx kan en lærer sparre 

med sit team omkring, hvilken problemstilling der kunne være relevant at undersøge i eksa-

mensopgaven. Hermed bliver den frembragte viden på uddannelsen til gavn for hele teamet, 

og det bliver samtidig lettere at omsætte den nye viden fra diplomuddannelsen til egen prak-

sis. Skolens ledelse har også sat det som et krav, at teamet indtænker elementer fra diplom-

uddannelsen, når de skal udarbejde en pædagogisk handleplan for teamet. Ambitionen er 

hermed at gøre koblingen mellem medarbejdernes kompetenceudvikling og skolens kvalitets-

arbejde tættere.  

• Afprøvning af nye metoder i teamet. I nogle teams sker der en afprøvning af nye meto-

der, lærerne er blevet inspireret til på diplomuddannelsen, i samarbejde med resten af teamet. 

De interviewede lærere oplever, at dette udviklingsarbejde er lettere, hvis en eller flere af ens 

kollegaer fra teamet også er i gang med at tage diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

• Fremlæggelse af ny viden i teamet. I nogle teams er der tradition for, at lærere, der er på 

diplomuddannelse, fremlægger de teorier og metoder, de har fået kendskab til i deres under-

visning på uddannelsen, og at lærerne også deler den viden, de har fået i deres eksamensop-

gave, med deres team. 

 

De interviewede lærerne oplever, at det bliver lettere at sætte deres nye viden i spil på alle ni-

veauer, efterhånden som flere af deres kollegaer tager diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

Det samlede datamateriale viser ligeledes, at en interesse og opbakning fra nærmeste ledelse har 

stor betydning for, hvorvidt lærerne er i stand til at integrere deres kompetenceudvikling i organi-

sationen. De interviewede lærere udtrykker et stort ønske om at omsætte det, de lærer på modu-

lerne, til egen praksis, men lærerne oplever, at de ikke altid har de nødvendige tidsmæssige res-

sourcer hertil. 

 

Som tidligere fremhævet viser spørgeskemaundersøgelsen blandt landets erhvervsskoler, at en del 

lærere – som ikke er omfattet af kravet om at tilegne sig pædagogiske kvalifikationer mindst sva-

rende til niveauet i en pædagogisk diplomuddannelse – har gennemført ét eller flere moduler på 
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enten en erhvervspædagogisk diplomuddannelse eller på en anden diplomuddannelse6. Vores 

analyse på tværs af interview med ledelserne på de seks erhvervsskoler, der deltager i indeværen-

de undersøgelse, peger i tråd hermed på, at de har en opmærksomhed på, at nogle af de lærere, 

der er ansat før januar 2010, også får efteruddannelse på et niveau svarende til modulerne på 

diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Ledelserne er samtidig opmærksomme på, at dette kan 

skabe en balance i kompetenceudviklingen af hele medarbejdergruppen. En ledelsesrepræsentant 

siger fx: 

 

Og så har vi i vores kompetenceudviklingsudvalg bestemt, at der skal nogle gamle læ-
rere på PD-moduler hvert år. Og hvis der skal være noget efteruddannelse, så prøver vi 
at lægge det på PD-niveau. Så på den måde prøver vi at få det til at hænge sammen. 

 
Det fremgår dog af interview med ledelsen fra en erhvervsskole, at de økonomiske og tidsmæssi-

ge udgifter i forbindelse med, at mange af de nyansatte lærere skal have en diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik, påvirker prioriteringerne af de øvrige læreres efteruddannelse, da der bliver 

færre midler til denne gruppe.  

 

Samlet set tegner der sig et billede af, at erhvervsskolerne fortsat er ved at udvikle og afprøve, 

hvordan de får implementeret og brugt den kompetenceudvikling, som lærerne får på diplomud-

dannelsen i erhvervspædagogik. 

5.4 Opsummering 
Af kapitlet fremgår, at der kan lokaliseres tre forskellige praksisser for, hvordan lærerne forbere-

des til at tage diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Den ene praksis er, at skolerne ikke til-

byder forberedende støtte, da det formodes, at lærerne har de nødvendige kvalifikationer til at 

kunne gennemføre en diplomuddannelse. En anden praksis er, at lærerne tilknyttes en pædago-

gisk praksisvejleder, fra de påbegynder deres ansættelse på erhvervsskolen og 1-1½ år frem. En 

tredje praksis er, at skolerne forbereder lærerne ved at give dem undervisning i studieteknikker 

og akademisk skrivning.  

 

Det fremgår ligeledes af kapitlet, at der overordnet set er tre forskellige modeller for, hvordan læ-

rerne støttes under deres diplomuddannelse. Den første model er, at skolen ikke giver anden 

støtte end de timer, der er afsat til at tage uddannelsen. Den anden model er, at lærerne tilknyt-

tes en pædagogisk vejleder, som kan støtte læreren i at omsætte den lærte teori til egen praksis. 

Den tredje model er, at lærerne har opfølgningsmøder med deres nærmeste ledelse undervejs i 

uddannelsen. Udover de tre modeller foregår der også en intern og mere uformel støtte mellem 

de lærere, der går på uddannelsen, bl.a. når lærerne mødes i studiegrupper. I kapitlet fremhæves 

det, at lærerne efterspørger at få sparring fra nogen, der har et stort kendskab til indholdet i di-

plomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

 

Desuden fremgår det af kapitlet, at der er store variationer i den måde, erhvervsskolerne har or-

ganiseret at sætte lærernes viden fra diplomuddannelsen i spil på. Forankringen af lærernes 

kompetenceudvikling er et område, der er stigende fokus på blandt skolerne, og der er mange 

initiativer på tegnebrættet. I kapitlet gives der eksempler på, hvordan skolerne på forskellig vis 

har sat processer i gang for at lærernes viden fra diplomuddannelse skal blive forankret i hen-

holdsvis hele organisationen, på afdelingsniveau og i de enkelte læreres teams.  

 
6 EVA 2014: Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne, s. 28. Undersøgelsen viser, at i alt 649 af de lærere, der 

er ansat før 10. januar 2010, og som derfor ikke er omfattet af kravet om at have pædagogiske kvalifikationer 

mindst svarende til niveauet i en pædagogisk diplomuddannelse, har taget et eller flere moduler på en erhvervs-

pædagogisk diplomuddannelse (309 lærere) eller gennemført et eller flere moduler på en anden pædagogisk di-

plomuddannelse (340 lærere). Det påpeges i rapporten, at tallene udelukkende er indikationer. På grund af en 

række fejlkilder må der tages forbehold for de præcise tal. 
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