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1 Resume 

Siden 15. januar 2010 har det været et krav, at alle nyansatte lærere på erhvervsuddannelserne 

og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) skal have pædagogiske kvalifikationer mindst svarende 

til niveauet for en pædagogisk diplomuddannelse. I den forbindelse blev der udviklet en diplom-

uddannelse i erhvervspædagogik, som mange af lærerne benytter.  

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) følger op på de foreløbige erfaringer med at løfte lærernes 

grundlæggende pædagogiske kompetence til diplomniveau. Det gøres med en undersøgelse, 

som samlet skal udmunde i to statusnotater og en afsluttende rapport. Det første statusnotat 

blev offentliggjort i juni 2014, mens indeværende statusnotat er det andet statusnotat i undersø-

gelsen. Den endelige rapport bliver offentliggjort i foråret 2015. 

 

Dette statusnotat har fokus på udbydernes tilrettelæggelse og gennemførelse af diplomuddan-

nelsen i erhvervspædagogik samt vejledning og prøver i forbindelse med uddannelsen og videre-

udvikling af undervisningen.  

 

Notatet er baseret på interview med hhv. ledelse, undervisere og studerende på de fem professi-

onshøjskoler, som udbyder diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

Resultater 

Overordnet viser undersøgelsen, at diplomuddannelsen i erhvervspædagogik skal fungere i den 

svære balance mellem på den ene side at bibeholde det faglige niveau, som gælder for diplom-

uddannelser generelt, og på den anden side at skulle være rettet mod målgruppen bestående af 

erhvervsuddannelses- og AMU-lærere med de forudsætninger og vilkår, som de har. De stude-

rende ser ud til at opleve at få et stort udbytte af uddannelsen, dog med variation med hensyn til 

den viden og de forudsætninger, de har, inden de begynder på uddannelsen. Dette forhold vil 

denne undersøgelses afsluttende rapport belyse nærmere. 

Variation i de studerendes forudsætninger og vilkår 
De studerende – dvs. lærerne på de erhvervsrettede uddannelser – har meget forskellige uddan-

nelsesbaggrunde. Nogle er faglærte, andre har en kandidat- eller masteruddannelse. De begyn-

der derfor på uddannelsen med meget forskellige faglige forudsætninger. For nogle er det udfor-

drende at leve op til kravene på uddannelsen om at tilegne sig teoretiske tekster og skrive aka-

demisk prægede opgaver. Desuden har de studerende forskellige vilkår for at følge diplomud-

dannelsen. De kan enten følge uddannelsen som et fuldtidsstudium, hvor de har fri fra deres op-

gaver på erhvervsuddannelserne/AMU til at studere, eller de kan følge uddannelsen som et del-

tidsstudium, hvor undervisningen foregår sideløbende med deres arbejdsliv. Der synes at være 

forskel på, hvor meget tid de erhvervsrettede institutioner giver de studerende til at studere. Nog-

le af de studerende oplever at få utilstrækkelig tid i forhold til de studieforventninger, der er fra 

uddannelsens side. Det resulterer i, at de studerende føler sig tidsmæssigt presset og ikke opnår 

det læringsudbytte, de ellers kunne have fået.  

 

Diskrepanser i forventningerne til uddannelsen 
I overensstemmelse med formuleringerne i studieordningen for uddannelsen ser udbyderne det 

som ét af uddannelsens primære mål, at de studerende med uddannelsen udvikler sig til profes-

sionelle lærere med en bred didaktisk og pædagogisk forståelsesramme. Et vigtigt element i ud-

dannelsen er, at den er praksisrelateret. På uddannelsen forekommer praksisrelateringen ved, at 

de studerendes egen undervisningspraksis og praksis på de erhvervsrettede institutioner er om-

drejningspunkt for forskellige teoretiske perspektiver. Praksisrelatering betyder dog oftest ikke, at 
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undervisningen indeholder en konkret og direkte instruktion med hensyn til de studerendes egen 

undervisningspraksis.  

 

Der er i nogle tilfælde uoverensstemmelser mellem de forventninger, som nogle studerende og 

de erhvervsrettede institutioner indledningsvis har til uddannelsen, og den uddannelse, de møder. 

Nogle studerende begynder nemlig på uddannelsen med en forventning om, at den skal være 

mere konkret instruerende og give dem konkrete redskaber og metoder, de kan anvende direkte 

i deres undervisningspraksis. Blandt undervisere og ledere er der også diskussioner af, om uddan-

nelsen i sin nuværende form er for teoretisk. Samtidig udtrykkes det også, at det er vigtigt, at 

uddannelsen med hensyn til det faglige, teoretiske niveau er på linje med de andre pædagogiske 

diplomuddannelser.  

Mere relevant litteratur efterspørges  
Både undervisere og studerende efterspørger mere relevant litteratur, som tager udgangspunkt i 

erhvervsuddannelses- og AMU-området, da meget af den litteratur, der nu forefindes og anven-

des på uddannelsen, er målrettet grundskolen og gymnasieområdet. De studerende kan derfor 

have svært ved at se relevansen af litteraturen i forhold til deres undervisningsopgaver på er-

hvervsuddannelserne og på AMU. 

Behov for differentieret vejledning i forbindelse med modulopgaver 
En gruppe studerende har brug for mere vejledning i forbindelse med modulopgaver end den tid, 

der formelt er afsat. Nogle undervisere vælger derfor at differentiere vejledningsmængden, så de 

studerende, der har et større behov, får mere vejledning. Det handler særligt om at støtte de stu-

derende i at udarbejde en akademisk opgave.  

Løbende videreudvikling af undervisningen  
Underviserne udvikler løbende undervisningen på de enkelte moduler. Det sker på baggrund af 

de konkrete erfaringer, som de enkelte undervisere får med undervisningen og de studerendes 

reaktioner på den samt undervisernes opmærksomhed på om ny litteratur kan være relevant for 

undervisningen. Desuden kan undervisernes kendskab til AMU og erhvervsuddannelserne bl.a. 

gennem forsøgs- og udviklingsarbejde også være med til at præge og udvikle undervisningen – 

ikke mindst med hensyn til at bringe relevante problemstillinger og eksempler fra sektoren i spil i 

undervisningen. Hos nogle af udbyderne er der også fællesmøder i undervisergruppen, som kan 

præge de enkelte underviseres og teams udvikling af undervisningen. Andre kilder til udvikling af 

undervisningen, såsom undervisningsevalueringer og den kontakt, som ledelserne hos udbyderne 

jævnligt har til de erhvervsrettede institutioner, spiller en mere begrænset rolle for videreudviklin-

gen af undervisningen.  

 

 

 
 



 

Andet statusnotat 7 

 

2 Indledning  

Dette statusnotat er det andet af to statusnotater, der begge er led i Danmarks Evalueringsinsti-

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

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

nemfører undersøgelsen for Undervisningsministeriet (UVM). Det første statusnotat blev offent-

liggjort i juni 2014. De to statusnotater efterfølges af en afsluttende rapport i foråret 2015. 

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at der i november 2009 blev indgået en bred politisk aftale, 

hvor det bl.a. blev besluttet at styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og at løfte den 

grundlæggende pædagogiske kompetence blandt lærerne på erhvervsuddannelser og AMU. 

Med en bekendtgørelsesændring gældende fra medio januar 2010 blev der indført et krav om, at 

alle undervisere på erhvervsuddannelser og AMU fastansat efter 15. januar 2010 skal have pæ-

dagogiske kvalifikationer mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. Så-

fremt lærerne ikke har de nødvendige kvalifikationer på ansættelsestidspunktet, skal de erhverves 

inden for fire år efter ansættelsestidspunktet.1 

 

En primær begrundelse for at løfte lærernes pædagogiske kvalifikationer på de erhvervsrettede 

uddannelser er målet om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette 

stiller lærerne over for udfordringer, der kræver et højt pædagogisk kvalifikationsniveau. Løftet af 

lærernes pædagogiske kvalifikationer skal sikre effekter på elevniveau, bl.a. gennem styrket diffe-

rentiering, så alle elever bliver så dygtige som muligt. 

 

I forbindelse med det nye krav blev der udviklet en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. En 

diplomuddannelse svarer til 60 ECTS-point, dvs. et års fuldtidsstudium, og kan gennemføres som 

et deltidsstudium over tre år. 

2.1 Formål og fokus 
Formålet med den samlede undersøgelse er at følge implementeringen af indsatsen for at styrke 

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

efter at de ændrede krav trådte i kraft. Undersøgelsen har et specifikt fokus på diplomuddannel-

sen i erhvervspædagogik og skal samlet belyse fem overordnede temaer med tilhørende under-

spørgsmål. 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 lærernes daglige 

arbejdsopgaver på skolen  

5 Virkninger. 

 

Indeværende statusnotat har primært fokus på undersøgelsens tredje tema og dermed også på 

temaets underspørgsmål. Notatet skal dermed belyse: 

 

Gennemførelse af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, dvs.: 

• Hvad lægger udbyderne vægt på i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen? 

• Hvad lægger udbyderne vægt på i tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningen? 

 
1 Det oprindelige krav var, at kompetencerne skulle erhverves inden for seks år, men med en bekendtgørelsesæn-

dring i 2013 blev dette krav skærpet til fire år. 
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• Hvordan oplever de lærere, der gennemfører en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, un-

dervisningen og vejledningen på professionshøjskolen? 

• Hvordan videreudvikler udbyderne undervisningens indhold og pædagogik, herunder differen-

tieret i forhold til AMU og EUD? 

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

leverer deltagere til uddannelsen? 

 

Desuden giver notatet også svar på følgende underspørgsmål, som hører til henholdsvis tema 2 

og tema 4:  

• Hvordan underviser og motiverer man målgruppen (erhvervsuddannelses- og AMU-lærere)? 

• Hvordan arbejder udbyderne med koblingen af undervisningens og vejledningens indhold til 

lærernes daglige praksis på skolerne? 

• Hvad er lærernes opfattelse af samspillet mellem uddannelsens teoretiske indhold og deres 

arbejdsopgaver og udfordringer på skolen (teori-praksis)?  

 

Nogle af de ovenstående spørgsmål vil dog også blive yderligere behandlet i undersøgelsens af-

sluttende rapport, som bl.a. vil indeholde resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt de 

erhvervsuddannelses- og AMU-lærere, som er i gang med eller har afsluttet diplomuddannelsen i 

erhvervspædagogik. 

2.2 Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik – formål og 
indhold 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik blev som nævnt oprettet i 2010 for at sikre, at lærere 

på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne kan opnå pædagogiske kvalifikationer mindst sva-

rende til niveauet for en diplomuddannelse.2 I dette afsnit giver vi en introduktion til uddannel-

sens regelgrundlag, formål, struktur, indhold og særlige adgangskrav. 

 

Diplomuddannelsen er som de øvrige diplomuddannelser omfattet af bekendtgørelsen om di-

plomuddannelser.3 Diplomuddannelsen er den ene af tre uddannelser inden for det pædagogiske 

fagområde.4 Studieordningen for uddannelsen er udviklet af Danmarks Erhvervspædagogiske Læ-

reruddannelse (DEL) (det nuværende Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), der er et 

center under Professionshøjskolen Metropol). Desuden indgik der en repræsentant fra VIA Uni-

versity College (VIA) i samarbejdet om at udvikle studieordningen. Fem professionshøjskoler ud-

byder på nuværende tidspunkt uddannelsen. Det er: 

• Professionshøjskolen Metropol 

• University College Lillebælt (UCL) 

• University College Sjælland (UC Sjælland) 

• University College Syddanmark (UC Syddanmark) 

• VIA University College (VIA) 

 

Ifølge uddannelsens studieordning skal de studerende gennem diplomuddannelsen ”erhverve sig 
teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede uddannel-
ser, udvikle sig professionelt og personligt og erhverve sig forudsætninger for erhvervspædago-
gisk efter- og videreuddannelse”.5 Læringsmålene for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

fremgår af boks 1.  

 
2 Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedsuddannelserne kan frit vælge, om de vil benytte diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogik, eller om de vil benytte en anden pædagogisk uddannelse på diplomniveau. I særlige tilfælde 

kan der dispenseres fra kravet om uddannelse på diplomniveau, og der kan i stedet kræves en videregående vok-

senuddannelse i pædagogik med erhvervspædagogisk toning, hvis dette kan sikre den nødvendige sammensæt-

ning af lærerkompetencer på skolerne. 
3 BEK nr. 768 af 02/07/2012. 
4 De to andre uddannelser er: 1) diplomuddannelse inden for det pædagogiske fagområde og 2) diplomuddannel-

se i formidling af kunst og kultur for børn og unge (BEK nr. 768 af 02/07/2012: bilag 1).  
5 Professionshøjskolerne, University Colleges Denmark: Studieordning – Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. 1. 

august 2013: 4.  
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Boks 1: Læringsmål for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

 

Viden 

• Indsigt i pædagogisk virksomhed i det erhvervspædagogiske felt 

 

Færdigheder 

• Kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning og dif-

ferentierede undervisningsforløb 

• Kan analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og er-

hvervsrettet kursusvirksomhed under hensyntagen til samfundets, arbejdsmarkedets og 

den enkeltes behov. 

 

Kompetencer 

• Kan indgå i kvalificerede drøftelser om uddannelse, undervisning og læring inden for 

erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed 

• Kan udvikle egen praksis i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt reflektere over 

forholdet mellem disse. 

Kilde: Professionshøjskolerne, University Colleges Denmark: Studieordning – Diplomuddannelse i Erhvervspæda-

gogik. 1. august 2013: 5. 

 

Læringsudbyttet fra diplomuddannelsen skal svare til niveau seks i den danske kvalifikationsram-

me for livslang læring.6 På dette niveau forventes det, at den studerende opnår viden om relevan-

te teorier, metoder og praksis og bliver i stand til at forstå og reflektere over teorier og metoder 

inden for egen profession eller eget fagområde.  

 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, der som beskrevet består af 60 ECTS-point, indeholder 

seks moduler. Heraf er fire obligatoriske, og to valgfrie. Se tabel 1 for et overblik over uddannel-

sens struktur og indhold.  

 

Tabel 1 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, uddannelsens struktur 

Modul 6 15 ECTS-point Afgangsprojekt 

Modul 5 10 ECTS-point Valgfrit modul 

Modul 4 10 ECTS-point Valgfrit modul  

Modul 3 5 ECTS-point Pædagogisk videnskabsteori 

Modul 2 10 ECTS-point Undervisningsplanlægning og didaktik 

Modul 1 10 ECTS-point Undervisning og læring 

 

De tre obligatoriske moduler er foruden afgangsprojektet: 

• Undervisning og læring 

• Undervisningsplanlægning og didaktik 

• Pædagogisk videnskabsteori 

 

Der er udarbejdet tre valgmoduler til uddannelsen, men der kan også vælges valgmoduler fra de 

to andre pædagogiske diplomuddannelser. Det er derudover muligt at vælge valgfag fra øvrige 

diplomuddannelser svarende til i alt 15 ECTS-point. 

  
  

 
6 Den danske kvalifikationsramme for livslang læring giver en oversigt over uddannelsesniveauerne i Danmark og 

viser, hvilket niveau offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på. Kvalifikationsrammen 

indeholder otte niveauer. De offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser er indplaceret på ét af disse otte 

niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver. Niveaubeskrivelsen for niveau 6 i den danske kvalifi-

kationsramme for livslang læring svarer til niveaubeskrivelsen for bacheloruddannelsen i kvalifikationsrammen for 

videregående uddannelser. 
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De tre valgfrie moduler, der er udviklet til uddannelsen i erhvervspædagogik, er: 

• Erhvervspædagogisk systemudvikling 

• Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 

• Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser 

 

Udbyderne har i fællesskab ansøgt om at få gennemført en ændring af de tre obligatoriske mo-

dulers læringsmål og indhold i den nuværende studieordning. Dette skyldes de erfaringer, der har 

været, med studieordningen hidtil. De ønskede justeringer består ifølge interview med uddannel-

sesledere overordnet af to ændringer. Den første ændring er en tydeligere afgrænsning mellem 

modul 1, ”Undervisning og læring”, og modul 2, ”Undervisningsplanlægning og didaktik”. Op-

levelsen er, at der hidtil har været overlap i læringsmålene for de to moduler. Den anden ønskede 

ændring er at tilpasse læringsmålene i modul 3, ”Pædagogisk videnskabsteori”, da modulet 

skønnes at have været lidt for ambitiøst hidtil i forhold til, at det svarer til 5 ECTS-point. Forslaget 

skal i høring i efteråret 2014, og godkendes det, forventes ændringerne at træde i kraft primo 

2015 med en revideret studieordning. 

Særlige adgangskrav til uddannelsen 

Adgangskravene til diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er justeret i forhold til andre di-

plomuddannelser. Justeringen er gennemført, for at lærere ansat på en erhvervsuddannelse eller 

AMU kan påbegynde diplomuddannelsen, selvom de ikke har en videregående uddannelse, og 

selvom de ved uddannelsens start ikke har almene kompetencer svarende til niveauet i den er-

hvervsgymnasiale fagrække.7 Adgangskravet på øvrige diplomuddannelser er en relevant uddan-

nelse, der minimum svarer til niveauet for en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående 

voksenuddannelse, samt mindst to års relevant erhvervserfaring. På diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogik gælder tillige, at en ansøger, der opfylder de faglige betingelser for at blive an-

sat som lærer ved en erhvervsuddannelse eller AMU, kan optages på diplomuddannelsen i er-

hvervspædagogiks første to moduler. Af studieordningen fremgår det, at den studerende skal op-

fylde de almindelige adgangskrav for at kunne fortsætte uddannelsen, hvilket evt. kan vurderes 

ved en individuel realkompetencevurdering.8 Vores datamateriale viser, at de studerende i praksis 

får lov til at fortsætte på diplomuddannelsen, når de har bestået de to første moduler. De særlige 

adgangskrav til diplomuddannelsen i erhvervspædagogik åbner dermed op for, at lærere ansat på 

en erhvervsuddannelse eller AMU kan påbegynde diplomuddannelsen, selvom de ikke har en vi-

deregående uddannelse.  

Løft i forhold til den tidligere erhvervspædagogiske grunduddannelse 

Kravet om, at lærere på erhvervsuddannelser og AMU skal have pædagogiske kvalifikationer 

mindst svarende til diplomniveau, er et løft i forhold til det tidligere krav om en erhvervspædago-

gisk grunduddannelse, pædagogikum. Pædagogikum var en kortere, mindre teoretisk og mere 

praktisk anlagt uddannelse end diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Pædagogikum var en 

vekseluddannelse på 30 ECTS-point, der skiftede mellem teori, selvstudie og praktikforløb. Ud-

dannelsen bestod af tre semestre, der typisk gennemførtes over 1½ skoleår, og blev afsluttet med 

en teoretisk og en praktisk prøve. Uddannelsen var samlet fastsat til 666 arbejdstimer, heraf be-

stod teoridelen af i alt 240 timer med en samlet pensumliste på ca. 1.100 sider fordelt på de tre 

semestre. Det var udelukkende NCE (tidligere Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, 

DEL), som udbød den teoretiske del af den erhvervspædagogiske grunduddannelse. 

2.3 Metode 
Dette notat er baseret på besøg på de fem professionshøjskoler, der udbyder diplomuddannelsen 

i erhvervspædagogik. Besøgene indgår som led i den samlede dataindsamling. Undersøgelsesde-

 
7 Det fremgår af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, BEK nr. 834 af 27/06/2013, § 12, stk. 1, at ”Læreren 

skal erhverve følgende kvalifikationer, hvis de ikke er opnået på ansættelsestidspunktet: En bred almen baggrund: 

Senest 3 år efter ansættelsen skal lærerne have kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fag-

række, herunder efter skolens vurdering relevante fag på A-niveau. Det er skolens ansvar i samarbejde med lære-

ren at sikre bredden i de almene kompetencer.”  
8 Professionshøjskolerne, University Colleges Denmark: Studieordning – Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. 1. 

august 2013: 4. 



 

Andet statusnotat 11 

 

signet for dette notat er kvalitativt, da formålet er at få et indgående kendskab til den undervis-

ningspraksis, der er på professionshøjskolerne, samt at få et indblik i erfaringer og vurderinger 

blandt ledelsen og undervisere såvel som studerende på diplomuddannelsen i erhvervspædago-

gik.  

 

De fem besøgte professionshøjskoler er Professionshøjskolen Metropol, University College Lille-

bælt, University College Sjælland, University College Syddanmark og VIA University College.  

 

Skolerne har forskellige grader af erfaringer med at udbyde diplomuddannelsen i erhvervspæda-

gogik, hvilket bl.a. skyldes, at skolerne har fået udbudsretten til uddannelsen på forskellige tids-

punkter. Der er også stor forskel mellem udbyderne med hensyn til antal af studerende og dimit-

tender, fra i alt 876 studerende og dimittender på Metropol til i alt 9 studerende på UCL. Se tabel 

2 herunder for en oversigt over skolernes første udbudsår samt samlet antal af studerende og 

dimittender i perioden januar 2010 til og med juli 2014. 

 

Tabel 2 

Udbydere af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Udbydere Udbød det første hold i år: Antal studerende (inkl. dimittender) 

(1) 

Professionshøjskolen Metropol 2010 876 

VIA University College 2010 416 

University College Syddanmark 2011 198 

University College Lillebælt 2012 9 

University College Sjælland (2) 2014 23  

Kilde: Tabellen bygger på oplysninger fra professionshøjskolerne indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse. 

Tallene dækker over alle studerende og dimittender, som har taget et eller flere moduler på uddannelsen. 

1 Ca. 100 af de i alt ca. 1500 studerende har taget deres moduler hos forskellige udbydere og optræder derfor 

to eller flere gange i tabellen. 

2 På UC Sjælland følger de studerende i foråret 2014 en generel diplomuddannelse i pædagogik, men har valgt 

et valgmodul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

 

På alle fem professionshøjskoler er der gennemført tre interview af mellem en times og halvan-

den times varighed med følgende grupper: 

• Uddannelsesledere fra professionshøjskolerne, som har indsigt i og ansvaret for tilrettelæg-

gelsen og gennemførelsen af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. En til tre personer fra 

hver ledelse indgik i interviewene, og i alt har vi talt med 9 ledelsesrepræsentanter. Inter-

viewene har overordnet handlet om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen 

samt vejledningen på diplomuddannelsen, hvordan videreudviklingen af undervisningen og 

uddannelsen er organiseret, samt professionshøjskolernes kontakt til de erhvervsrettede ud-

dannelser. 

• Undervisere fra diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. En til fire undervisere har deltaget 

i hvert interview, og i alt har vi talt med 12 undervisere fra diplomuddannelsen.9 Temaerne for 

interviewene har overordnet været undervisningens indhold og sværhedsgrad, gennemførel-

sen af undervisningen, koblingen af teori og praksis, vejledningen på uddannelsen, kontakt 

med de erhvervsrettede uddannelser samt videreudviklingen af undervisningen. 

• Studerende fra uddannelsen, der er lærere på en erhvervsrettet uddannelse og følger di-

plomuddannelsen i erhvervspædagogik.10 Vi har hovedsageligt interviewet studerende, som 

var i gang med de sidste moduler af uddannelsen, for at sikre, at de havde et bredt kendskab 

til uddannelsen. I interviewene har der deltaget fra tre til fem studerende, og i alt har vi talt 

med 18 studerende. Interviewene har overordnet handlet om undervisningens indhold, svær-

hedsgrad og tilrettelæggelsesformer, undervisningens kobling til de studerendes praksis, samt 

 
9 Baggrunden for, at vi kun talte med en underviser på den ene professionshøjskole, er, at der på nuværende tids-

punkt kun er én underviser tilknyttet diplomuddannelsen på denne skole.  
10 På UC Sjælland følger de interviewede studerende en generel diplomuddannelse i pædagogik, men har valgt et 

valgmodul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  
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hvordan de studerende selv kobler det teoretiske indhold på uddannelsen med deres egen 

praksis. 

 

Interviewene er blevet optaget og efterfølgende fuldt transskriberet. Der er i alt ca. 250 siders in-

terviewreferater. Interviewene er blevet gennemlæst og kodet med udgangspunkt i de stillede 

spørgsmål i formålsbeskrivelsen. De samlede og kodede afsnit er herefter blevet gennemlæst igen 

og analyseret med det formål at finde mønstre i erfaringer, praksisser og vurderinger på tværs af 

interviewmaterialet. Som led i besøgene på de fem professionshøjskoler er der indsamlet under-

visningsplaner fra hvert modul. Professionshøjskolerne har selv udvalgt, hvilke undervisningspla-

ner de anser for eksemplariske for hvert modul. Undervisningsplanerne indgår som del af det 

samlede datamateriale. I dette notat er undervisningsplanerne blevet brugt til at få yderligere ind-

sigt i, hvilke emner og tekster der konkret arbejdes med på de forskellige moduler. Udover inter-

view fra besøg på de fem professionshøjskoler bygger notatet også på interview og analyser fra 

denne undersøgelses første statusnotat.  

 

Projektgruppe 

En projektgruppe fra EVA bestående af specialkonsulent Vicki Facius (projektleder) og evalue-

ringsmedarbejder Louise Schjær Simonsen har stået for gennemførelsen af denne anden del af 

undersøgelsen og udarbejdelsen af dette notat.  

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

 

Kapitel tre sætter fokus på de forskellige forudsætninger og vilkår for deltagelse, som de stude-

rende har. 

 

Kapitel fire handler om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, herunder hvilke 

forhold udbyderne lægger vægt på, og hvordan undervisningen opleves af de studerende. 

 

Kapitel fem beskriver prøveformer og vejledning, og hvilke overvejelser som ligger bag valg af 

prøveformer og vejledning. 

 

Kapitel seks fokuserer dels på videreudvikling af undervisningen, og hvilke forhold som påvirker 

udviklingen, dels på form og indhold i forbindelse med udbydernes kontakt til de erhvervsrettede 

institutioner. 
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3 Deltagerforudsætninger og -vilkår 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er bl.a. rettet mod alle nyansatte lærere på erhvervsud-

dannelserne og AMU. Det er en meget differentieret gruppe med forskellige uddannelsesbag-

grunde. Det synes desuden at være noget forskellige tidsmæssige vilkår, de studerende får fra 

deres arbejdsgiveres side til at gennemføre uddannelsen. Disse to forhold udfolder vi i dette kapi-

tel, da de begge influerer på den måde, hvorpå de studerende kan indgå i uddannelsen og påvir-

ke, hvordan underviserne kan tilrettelægge undervisningen og andre studieaktiviteter. 

Forskellige forudsætninger for deltagelse 

Undervisere, ledere og studerende fortæller i interviewene, at de studerende begynder på ud-

dannelsen med meget forskellige forudsætninger. Forudsætningerne spænder fra, at nogle stu-

derende har en kandidatgrad og/eller en mastergrad, til, at andre har en erhvervsfaglig baggrund. 

Ifølge interviewene har deltagerne fra særligt SOSU-skolerne, men også fra de merkantile er-

hvervsskoler, oftest de længste uddannelser, mens deltagerne fra de tekniske erhvervsuddannel-

ser og visse arbejdsmarkedsuddannelser har de korteste.  

 

Ifølge interviewene giver spændet med hensyn til indgangsforudsætninger sig udslag i, at nogle 

studerende har lettere ved at komme igennem uddannelsen, mens det for andre kan være sær-

deles udfordrende. Ofte vil de studerende blive undervist på blandede hold, så der på et hold kan 

være en stor forskel i deres kompetencer til og interesse for at arbejde med teoretiske og mere 

abstrakte problemstillinger. Nogle studerende bliver ifølge interviewene så udfordret af uddannel-

sens niveau, at de falder fra uddannelsen. Et synspunkt, der kommer frem under interview med 

undervisere og ledere, er, at nogle af de studerende – bl.a. fra transportområdet på AMU – star-

ter med så lave indgangsforudsætninger, at det for disse deltagere ville have været mere hen-

sigtsmæssigt, hvis deres arbejdsgiver havde benyttet den mulighed, der er i bekendtgørelserne, 

for, at lærere kan tage en videregående voksenuddannelse i pædagogik i stedet for en diplom-

uddannelse i pædagogik.11 

Forskellige vilkår for deltagelse 

Studerende, undervisere og ledere nævner i interviewene, at der er forskel på, hvor meget tid de 

studerende får fra deres arbejdsgivers side til at deltage i diplomuddannelsen i erhvervspædago-

gik. Det har konsekvenser for den indsats, de studerende oplever at kunne lægge i uddannelsen, 

og det læringsudbytte, de får.  

 

Uddannelsen er som nævnt normeret til 60 ECTS-point, dvs. et års fuldtidsstudium. Uddannelsen 

vil for de studerende ofte være tilrettelagt sådan, at de hvert semester følger et modul. Der er 

overordnet to forskellige modeller for, hvordan uddannelsestiden er struktureret for de studeren-

de: 

• Fuldtidsstudium. De studerende har fri fra deres opgaver på erhvervsuddannelserne/AMU til 

at studere. Der er fx 6 uger og 3 dages studietid til et modul på 10 ECTS-point, svarende til 

ca. 244 timer.  

 
11 Det fremgår således af bekendtgørelsen om arbejdsmarkedsuddannelser, BEK nr. 724 af 21/06/2013, § 14, stk. 

3, at ”Den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse kan fravige kravet om diplomuddannelsesniveau i 

særlige tilfælde, hvor niveauet i en videregående voksenuddannelse i pædagogik er hensigtsmæssig for kompe-

tenceprofilen for skolens samlede lærergruppe.” En lignende passus forefindes i bekendtgørelsen om erhvervsud-

dannelser, BEK nr. 834 af 27/06/2013, § 12, stk. 2: ”Uddannelseskravet i stk. 1, nr. 2, kan af skolen i særlige til-

fælde nedsættes til en videregående voksenuddannelse i pædagogik med erhvervspædagogisk toning for derved 

at tilvejebringe en hensigtsmæssig kompetenceprofil for skolens samlede lærergruppe.” 
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• Deltidsstudium. De studerende følger uddannelsen over et semester, samtidig med at de har 

undervisningsopgaver på deres erhvervsuddannelse eller AMU. 

 

Ifølge interview med studerende og undervisere kan fuldtidsstudiet give de studerende mulighed 

for at fordybe sig i indholdet i de enkelte moduler og på forskellig vis arbejde koncentreret med 

indholdet i perioden. Vores analyse af interviewdata giver et indledende billede af, at det varierer, 

hvor meget tid de enkelte erhvervsskoler giver til deltidsstuderende, så de kan følge studiet. Nog-

le studerende fortæller, at de udelukkende får de timer, der er krævet for at deltage i de fastlagte 

undervisningstimer på uddannelsen (konfrontationstiden). Andre studerende fortæller, at de des-

uden får ekstra tid til at studere ved siden af. Det skal ses i relation til, at der med uddannelsen er 

en forventning om, at de studerende skal anvende ca. 244 timer pr. 10-ECTS-pointsmodul på lin-

je med tidsforbruget på fuldtidsstudiet. Indeværende interviewundersøgelse belyser dog ikke, 

hvor stor en andel af de studerende som får de forskellige timetal til at følge studiet.12  

 

Vores analyse af interview med studerende, undervisere og ledelser viser, at når de studerende får 

det relativt begrænsede antal timer til at indgå i uddannelsen, så medfører det en arbejdsbelast-

ning, der strækker sig langt ud over normal arbejdstid. De studerende fortæller om oplevelser af 

at føle sig presset og mangle tid til studiet. De føler sig nødsaget til at bruge aftener, weekender 

og ferier for at kunne nå det nødvendige på studiet. En studerende siger fx: 

 

Jeg synes, at det er sjovt at lære noget nyt. Det, der kvæler mig lidt, er det omfang og den 
tid, jeg er nødt til at investere ved siden af på bekostning af familie og børn. Det presser 
mig og stresser mig, jeg er enormt stresset, hver gang vi har en afleveringsopgave, virkelig.  

 

Dette arbejdspres må ifølge interviewene også ses i forhold til, at mange studerende på uddan-

nelsestidspunktet er relativt nyansatte. De oplever, at det at være en ny lærer kræver ekstra tid til 

forberedelse og energi.  

 

Både studerende og undervisere beskriver, at mangel på tilstrækkelig tid til at studere kan have 

negative konsekvenser for de studerendes mulighed for at indgå i studiet og få det tiltænkte læ-

ringsudbytte af uddannelsen. En underviser siger det sådan: 

 

Jeg oplever, at der er mange af de studerende på deltidsholdene, der simpelthen ikke får 
den tid af arbejdsgiverne, som de har brug for for at kunne leve op til ECTS osv. (…) Jeg 
synes, at det er ærgerligt. Jeg kan se, at de vil enormt gerne. Det, jeg oplever, er, at langt 
de fleste, 99 % af dem der kommer ind, de vil enormt gerne blive bedre til at undervise, 
og de vil enormt gerne de unge, og de vil enormt gerne hjælpe de unge med problemer. 
Og så er det simpelthen så frustrerende, at de ikke får lov på grund af rammer osv. 

  

Dermed er vurderingen, at nogle af de deltidsstuderende pga. den relativt begrænsede tid, de får 

til studiet, dels bliver tidsmæssigt presset, dels ikke får det læringsudbytte af uddannelsen, som 

der ellers var potentiale for. Underviserne fortæller ligeledes, at nogle af de læringsfremmende 

elementer, som de gerne vil indføre udover undervisningstiden, som fx studiegrupper og observa-

tioner af hinandens undervisning, kan strande på, at de studerende på deltidsstudierne ikke vur-

derer at have tid til sådanne aktiviteter. Det er dog heller ikke altid, at det lykkes at indføre aktivi-

teterne på fuldtidsstudierne. Det er der dog andre grunde til, fx stor geografisk afstand mellem 

de studerende og personlige præferencer med hensyn til studieaktiviteter.  

 

Af denne undersøgelses første statusnotat fremgår det, at erhvervsskolerne vurderer at have en 

række planlægningsmæssige og økonomiske udfordringer med at få deres lærere sendt på di-

plomuddannelsen. Det er udfordringer, skolerne vurderer, er forøget, som følge af at reglerne i 

2013 blev skærpet til, at de nyansatte lærere skal have gennemført diplomuddannelsen senest 4 

år efter deres ansættelse. De planlægningsmæssige og økonomiske udfordringer, som skolerne 

har, kan influere på, hvor meget tid de vurderer at kunne give til lærerne. 

 
12 I efteråret 2014 gennemfører EVA som led i indeværende undersøgelse en spørgeskemaundersøgelse blandt 

studerende og dimittender fra uddannelsen. Spørgeskemaundersøgelsen skal bl.a. belyse den tid, som de stude-

rende får fra deres arbejdsgivere, til at følge uddannelsen. 
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For de studerende, der bliver tidsmæssigt presset, kan det dog have uheldige konsekvenser. På 

den ene side skal deres erhvervsskole have undervisningen og økonomien til at hænge sammen, 

og derfor begrænses den tid, de giver deres lærere til at studere. På den anden side er det obliga-

torisk for lærerne at tage diplomuddannelsen, hvis de vil beholde deres job. Det kræver, at de le-

ver op til uddannelsens faglige krav. Konsekvenserne kan være, at de berørte lærere ikke får så 

meget ud af deres uddannelse, som de gerne ville, og at uddannelsen ofte strækker sig langt ind 

i deres fritid og familieliv.  

3.2 Opsummering 
Analysen viser, at der er stor variation i de studerendes forudsætninger for at deltage, da de har 

meget forskellige uddannelsesbaggrunde. Desuden kan vi på baggrund af interviewdata se, at 

der er forskel på, hvor mange timer de studerende får fra deres arbejdsgivere til at følge uddan-

nelsen. Undersøgelsen viser, at der overordnet er to forskellige modeller for, hvordan uddannel-

sestiden er struktureret for de studerende. De kan enten følge en fuldtidsmodel, hvor de har fri 

fra deres opgaver på erhvervsuddannelserne/AMU til at studere. Eller de kan følge et deltidsstudi-

um over et semester, hvor undervisningen foregår sideløbende med deres arbejdsliv. Vores analy-

se af interviewdataene peger på, at nogle studerende på sidstnævnte model kan blive tidsmæs-

sigt presset og ikke opnår det læringsudbytte, de kunne have fået. Indeværende undersøgelse 

giver dog ikke et kvantitativt overblik over andelen af lærere, som får de forskellige timetal. 
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4 Tilrettelæggelse og gennemførelse 
af undervisningen 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik skal være med til at sikre, at lærere på erhvervsuddan-

nelserne og AMU opnår pædagogiske kvalifikationer mindst svarende til niveauet for en pæda-

gogisk diplomuddannelse. Den erhvervspædagogiske grunduddannelse, som mange skoler tidli-

gere benyttede, var en kortere, mindre teoretisk og mere praktisk anlagt uddannelse end diplom-

uddannelsen. Det rejser nogle spørgsmål om, hvad udbyderne lægger vægt på i tilrettelæggelsen 

og gennemførelsen af diplomuddannelsen, herunder hvilke forventninger der er til de studeren-

des læringsudbytte af diplomuddannelsen – og hvordan de studerende oplever uddannelsen. Dis-

se spørgsmål sætter vi fokus på i dette kapitel.  

 

Kapitlet falder i tre dele. For det første beskriver vi, hvilken forventning der overordnet er til de 

studerendes læring på uddannelsen. For det andet retter vi blikket mod et særligt kendetegn ved 

diplomuddannelser, nemlig at undervisningen skal være praksisrelateret, og de studerendes erfa-

ringer inddrages, og vi undersøger, hvordan det gøres på uddannelsen. For det tredje fokuserer vi 

på forhold og udfordringer omkring den litteratur, der bliver anvendt på uddannelsen.  

4.1 Forventninger til de studerendes læringsudbytte 
I interviewene med underviserne hæfter vi os ved, at der er tre centrale elementer, som undervi-

serne lægger vægt på med hensyn til de studerendes læring.13 Det drejer sig om:  

• De studerende skal blive professionelle lærere med en bred didaktisk og pædagogisk viden  

• De studerende skal kunne forholde sig kritisk til teorier, undersøgelser m.m.  

• De studerende skal kunne anvende en akademisk præget argumentationsform  

 

I det nedenstående udfolder vi elementerne nærmere. Vi beskriver desuden, at der i nogle tilfæl-

de er en diskrepans mellem, hvad de studerende og deres erhvervsskoler indledningsvis forventer 

af uddannelsen, og de forventninger, som undervisere og udbydere har med udgangspunkt i 

studieordningen.  

Udbydernes forventninger: professionelle lærere 

De interviewede undervisere fremhæver for det første, at ét af målene med uddannelsen er, at de 

studerende skal gå fra primært at være faglærere til at blive professionelle lærere. Det betyder, at 

de bl.a. skal have en didaktisk og pædagogisk forståelsesramme samt et begrebsapparat. De stu-

derende skal lære at kunne reflektere over og udvikle bl.a. deres egen undervisningspraksis ved at 

have fået et højere forståelsesniveau med hensyn til fx læringsteorier, deltagerforudsætninger og 

didaktik samt de rammer, de som lærere arbejder under. En underviser siger det sådan: 

 

For mig er det rigtig vigtigt – ikke kun at give dem et svar på, hvad det er at være en god 
lærer – men i virkeligheden at give dem muligheden for at få øje på, at der er forskellige 
forståelser af, hvad undervisning er, og hvad læring er. Og de er nødt til – og vi hjælper 
dem med – at tage et valg og se sig selv på baggrund af: Hvad har jeg gjort [som lærer]? 
Hvad er det, jeg plejer at gøre? Hvad er det for en kultur, der er hjemme på institutionen? 
Er jeg enig i den? Eller kan jeg også se andre muligheder og tilgange til det at være under-

 
13 Af uddannelsens studieordning fremgår de præcise mål for læringsudbytte for de enkelte moduler, som under-

visningen er tilrettelagt efter. I dette afsnit gennemgår vi ikke disse læringsmål, men beskriver i stedet nogle gene-

relle elementer i læringsudbyttet, som underviserne nævner i interviewene.  
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viser? Så deres refleksionsniveau over, hvad det er, de gør, og hvad det er for nogle valg, 
de tager, det bliver løftet. Det gør jeg også ved at præsentere dem for forskellige forståel-
ser af læring og didaktik. 

 

Nogle af de elementer, som underviserne lægger vægt på, er dermed, at de studerendes refleksi-

onsniveau bliver hævet, så de i højere grad kan reflektere over deres egen rolle som lærer og de 

rammer, som påvirker denne opgave. Eksempelvis nævner undervisere, at der på modul 1, ”Un-

dervisning og læring”, bl.a. er fokus på, at de studerende får en viden om forskellige læringstil-

gange, men også får en helt grundlæggende indsigt i, at elever ikke nødvendigvis lærer præcis 

det, som de bliver undervist i. En underviser fortæller: 

 

Hele overvejelsen om modul 1 – undervisning og læring – det er at få de studerende til at 
forstå, at der er forskel. Jeg bruger relativt meget tid på at minde dem om og også give 
dem eksempler på, at forestillingen om, at det, man underviser i, også er det, der bliver 
lært. Den forestilling må de prøve, om de kan revurdere lidt. Det er også noget af det, der 
giver stor mening for dem, at det faktisk er sådan. Der er mange, der simpelthen ikke har 
tænkt den tanke, når de kommer her. Det, at de underviser i sådan en meget formidlings-
præget tavleundervisning, ikke nødvendigvis er det, som eleverne lærer, det bliver lidt en 
ahaoplevelse for dem. På det modul ligger der så mange ting rundt om, hvad er læring for 
noget, og hvad er undervisning for noget. 

 

Dermed skal de studerende altså kunne dels forstå og dels udvikle deres praksis ved, at de har en 

bredere teoretisk funderet forståelseshorisont. 

 

Et andet og relateret element, som underviserne, på tværs af modulerne, lægger vægt på, er, at 

de studerende skal lære at forholde sig kritisk til undersøgelser og teorier samt at forstå abstrak-

tionsniveauet i teorierne. Undervisere beskriver, at nogle af de studerende har en noget ukritisk 

og ”autoritær” tilgang til undersøgelser og teorier. Det kan bl.a. give sig udslag i, at de antager, 

at teorierne giver en konkret og direkte anvendelig løsning. En underviser eksemplificerer det så-

dan: 

 

Vi har en grundbog, der er en samling af artikler [om erhvervspædagogik] skrevet af for-
skellige af kollegaerne [fra professionshøjskolerne]. Jeg tror, at det var klasseledelse, der 
var temaet. Der bad jeg de studerende om at overveje: Hvad er det for nogle positioner, I 
kan se, at de forskellige har? Er de enige overhovedet? Og så var der én af de studerende, 
der sagde: Hold da op, jeg troede bare, at det var sådan en grundbog, der sagde, hvad vi 
skulle ... 

 

Underviserne forsøger dermed at udvide de studerendes forståelse af, hvordan man kan anvende 

teorier, og deres forståelse af, at der er forskellige tilgange til bl.a. læring.  

 

Et tredje element, som underviserne lægger vægt på, er, at de studerende lærer at beherske en 

mere akademisk præget argumentationsform. Underviserne fortæller, at de har et fokus på, at de 

studerende både i mundtlige diskussioner og ikke mindst i deres skriftlige opgaver lærer at argu-

mentere ved brug af teoretiske referencer og ikke blot udtrykker deres personlige holdninger og 

synspunkter. Dermed bliver der af underviserne og i øvrigt også i prøvesammenhænge lagt vægt 

på, at de studerende mestrer den akademiske fremstillingsform. 

Diskrepans i forståelsen af uddannelsens formål og læringsudbytte 

Ifølge interview med undervisere, ledelse og studerende er der blandt nogle af de studerende 

samt på deres erhvervsskoler en diskrepans mellem de forventninger, som de indledningsvis har 

til uddannelsens mål for læringsudbytte, og det mål, der er i studieordningen.  

 

Nogle studerende begynder på uddannelsen med en forventning om at lære konkrete redskaber 

og metoder, som de kan anvende direkte i deres egen undervisning. En underviser siger det så-

dan: ”I det her felt efterspørger de [studerende] meget - nogle værktøjer, ja nogle opskrifter”. 

Ifølge interview med undervisere og studerende, så forventer nogle studerende at underviserne 

har en form for ”konsulentrolle” og kan videregive dem konkrete undervisningsmetoder; ”der er 
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sådan meget en forventning om, at vi kan fortælle dem præcist, hvad der virker”, som en under-

viser formulerer det. Disse forventninger fra de studerendes side afspejler ifølge interviewmateria-

let også forventninger fra nogle erhvervsskolers side. De interviewede undervisere beskriver, jf. 

ovenstående, et bredere og mere omfattende mål for læringsudbytte for de studerende på ud-

dannelsen.  

 

I interviewene hæfter vi os også ved, at der blandt nogle studerende kan være en anden forståel-

se af, hvad det betyder, at uddannelsen er ”praksisrelateret”, end der er hos udbyderne. En stu-

derende fortæller her om, hvordan vedkommende oplever de forskellige forståelser af ordet prak-

sis, som er i spil: 

  

Der er ord, som trænger til at blive defineret. Det er, hvad der er praksis, og hvad der er 
teori. På [vores erhvervsskole], da vi startede, fik vi at vide, at vi skulle have en praktisk 
pædagogisk uddannelse, praktisk, praktisk, praktisk. Ordet ”praktisk” tror jeg bliver defi-
neret forskelligt her på [professionshøjskolen] og på [vores erhvervsskole]. På vores skole 
forventer vores leder jo, at vi kommer tilbage med et eller andet, og så har vi en ny måde 
at undervise på. Men sådan fungerer det ikke her på professionshøjskolen. Det er en teo-
retisk uddannelse, hvor vi bruger praktiske eksempler. Så forståelsen af ordet praktisk er 
ret essentielt, det er der blevet en del misforståelser ud af faktisk. 
 

Med ordet praktisk har nogle studerende dermed en forståelse af, at det skal handle meget kon-

kret om deres undervisningspraksis, og at de får direkte anvendelige metoder til at justere denne. 

Fra udbydernes side betyder praksisrelateringen nærmere, at de studerendes undervisningspraksis 

skal være et omdrejningspunkt for forskellige teoretiske perspektiver. De studerende på uddan-

nelsen skal inddrage, forholde sig til og reflektere over deres praksis – og dermed også udvikle 

deres praksis som lærere gennem at have fået et højere refleksionsniveau ved brug af teorierne.  

 

Vores analyse af interview med undervisere og studerende tyder som nævnt på, at nogle stude-

rende, særligt på de første moduler, møder uddannelsen med skepsis, bl.a. fordi praksisrelevan-

sen ikke står helt klart for dem. Dog fortæller både undervisere og studerende, at modstanden 

reduceres, når de studerende er kommet længere på uddannelsen. En studerende fortæller om 

sin oplevelse: 

  

Hvis du spørger studerende på første modul, vil de sige, det her [diplomuddannelsen] har 
intet at gøre med det, jeg laver i min undervisning. Og så tror jeg, at hvis du spørger de 
fleste, der er der, hvor vi er nu, tæt på afslutning, vil de fleste studerende sige, at alt sam-
men giver rigtig god mening på et eller andet plan. Lige så vel som vi skal lære en masse 
omkring teorier og nogle teknikker osv., så er det også en dannelsesrejse for os – fordi 
man starter et sted, og man har en opfattelse af før, hvad er det egentlig jeg skal ind og 
lære, og så bliver man klogere, og man bliver voldsomt forstyrret; det var ikke det, du skul-
le lære, det var noget andet. Og så, når man har været en stor portion igennem, så giver 
det hele mening. Hvis du havde spurgt mig på første modul, havde jeg sagt ”hvad sker der 
her (!)”, og nu ved jeg, hvorfor jeg lærte det, som jeg gjorde, på første modul, og det er i 
den grad relevant – men det er ikke lavpraktisk, det er alt sammen meta, og det giver rig-
tig god mening (…), det var på ingen måde noget, jeg vidste noget om i forvejen. Og man 
kan godt sige, at det har udvidet min horisont, mit verdensbillede, det er store ord at tage i 
munden, men sådan er det! Det er en større forståelse for, hvordan verden og andre men-
nesker fungerer, så det synes jeg er rigtig meget værd. 

 

Den studerende lægger dermed vægt på, at hvor det først var svært for ham at se meningen med 

uddannelsen i forhold til sin rolle som lærer, så er meningen og relevansen blevet tydelig for ham 

igennem uddannelsen. Uddannelsen beskrives af ham og andre studerende som en dannelses-

proces, hvor de har fået en ny forståelse af og indsigt i ikke blot deres profession som lærere, 

men også andre aspekter i tilværelsen. De studerende har meget forskellige indgangsforudsæt-

ninger, og det er derfor også forskelligt, hvor ny den viden, de bliver præsenteret for på uddan-

nelsen, er for dem. Men et generelt billede på baggrund af interviewene i indeværende og første 
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statusnotat – med studerende, som er på de afsluttende moduler – er, at de vurderer, at de lærer 

meget af uddannelsen, som de kan anvende i deres arbejde som lærere.14  

Forskellige holdninger til ”graden af akademisering” blandt undervisere  

I interviewene med undervisere og ledere bider vi mærke i, at der også er forskellige holdninger 

til, hvad vi kan betegne som graden af akademisering af uddannelsen. En holdning blandt under-

visere og ledere er, at udbyderne skal være påpasselige med, at uddannelsen ikke bliver for teore-

tisk. Den skal være rettet mod erhvervsuddannelses- og AMU-lærerne med de forskellige delta-

gerforudsætninger, de har, og den skal sikre ”gode lærere – ikke akademikere”, som en undervi-

ser formulerer det. Det skønnes derfor, at uddannelsen med fordel kan være mere instruerende 

og mere direkte praktisk præget end i dag.  

 

Et andet synspunkt er derimod, at det er vigtigt, at man ikke slækker på uddannelsens akademi-

ske niveau, da det vil skabe en risiko for, at det bliver en andenrangs pædagogisk diplomuddan-

nelse. Synspunktet er, at den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik naturligvis 

skal være på niveau med de andre pædagogiske diplomuddannelser og svare til niveau seks in-

den for den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Ligeledes er det ifølge regelgrundla-

get intentionen, at erhvervsskolelærerne og AMU-lærerne får pædagogiske kompetencer, der 

som minimum er på niveau med en pædagogisk diplomuddannelse. 

 

Diskrepansen med hensyn til forståelsen af uddannelsens formål kan dog have forskellige konse-

kvenser såsom den skepsis, nogle studerende indledningsvis har, over for uddannelsen, og den 

utilstrækkelige tid, nogle erhvervsrettede institutioner giver de studerende til uddannelsen. 

4.2 Praksisrelatering i undervisningen og opgaver 
Ifølge regelgrundlaget gælder det for diplomuddannelser, at ”undervisningen skal være praksisre-

lateret, og de studerendes erfaringer skal inddrages i undervisningen”.15 Det er et forhold, som 

underviserne har et stort fokus på. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at praksisrelatering 

betyder at have praksis og praktiske problemstillinger som omdrejningspunktet for de forskellige 

teoretiske perspektiver.  

Forskellige måder at få praksis sat i spil på 

Ifølge interviewene arbejder underviserne på forskellig vis i forbindelse med tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af undervisningen på at gøre undervisningen praksisrelateret. Det kan være for-

skelligt fra underviser til underviser og fra undervisningsgang til undervisningsgang, hvilke under-

visningsaktiviteter der bliver anvendt, ligesom en undervisningsgang ofte består af en variation af 

forskellige undervisningsaktiviteter og -former. På tværs af interviewene kan vi dog pege på seks 

overordnede forskellige aktiviteter, hvori praksisrelateringen kommer til syne: 

 
1 Underviserstyret gennemgang af teorierne med relatering til praksiseksempler 
En måde, underviserne inddrager praksis og sammenkobler teori og praksis på, er ved at gen-

nemgå teorien/litteraturen og i plenum inddrage eksempler fra praksis på erhvervsuddannelserne 

eller AMU. Med denne fremgangsmåde beskriver undervisere, at de er med til at åbne op for de 

studerendes forståelse af teorierne, ”udlægge teksten for dem”, som en underviser beskriver det. 

Eksemplerne fra praksis kan komme enten fra de studerende eller fra underviseren selv. Nogle 

studerende foretrækker denne undervisningsform, da de oplever, at det giver dem det største læ-

ringsudbytte, andre oplever, at formen er blevet brugt lidt for hyppigt på de hold, de har gået på, 

og efterspørger et bredere repertoire af aktiviteter.  

 
  

 
14 I interviewene med de studerende i forbindelse med dette statusnotat og i forbindelse med det første statusno-

tat har der blot deltaget to lærere, som udelukkende underviser på AMU. Vi har dermed en relativt begrænset ind-

sigt i, på hvilken måde AMU-lærere vurderer relevansen. Dette er et emne, som det er intentionen, at undersøgel-

sens kommende spørgeskemaundersøgelse kan give indsigt i. 
15 Bekendtgørelse om diplomuddannelser. BEK nr. 768 af 02/07/2012, § 4, stk. 5. 
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2 Underviserstyrede diskussioner med udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som  
perspektiveres i forhold til teorierne  

En anden måde, som praksisrelateringen kan foregå på i plenumdiskussionerne, er ved – i mod-

sætning til ovenstående – at tage udgangspunkt i de studerendes erfaringer fra deres egen un-

dervisningspraksis og så i fællesskab få en forståelse af erfaringerne ved brug af den aktuelle teo-

ri. På den måde bliver de studerendes praksis grundlag for drøftelserne, og den perspektiveres i 

forhold til og relateres til den relevante teori. Denne fremgangsmåde kræver, at underviseren i 

begyndelsen af lektionen får de studerende til at komme med relevante praksiseksempler eller, 

som en underviser fortæller, selv gennem lidt provokerende udsagn får sat gang i diskussionerne. 

 

3 Udgangspunkt i et konkret regelgrundlag m.m.  
En tredje måde, praksis bliver inddraget på, er ved, at undervisere sætter fokus på fx politiske til-

tag og regelgrundlag inden for sektoren som led i undervisningen. Det kan fx dreje sig om, at 

undervisningen indeholder drøftelser af erhvervsuddannelsesreformen og de forskellige positio-

ner, som forskellige interessenter har, i forhold til reformen. Det kan også handle om, at de stu-

derende i undervisningen skal forholde sig til fx lokale uddannelsesplaner og arbejde med, hvilken 

betydning planerne har for deres egen undervisning. 

 

4 Drøftelser i mindre grupper af refleksionsspørgsmål, som sætter fokus på at relatere teori til 
praksis  

En fjerde måde, som praksisrelateringen kommer i spil på, er ved at lade de studerende have 

drøftelser i grupper i kortere eller længere tid. Disse drøftelser kan fx tage udgangspunkt i nogle 

refleksionsspørgsmål, som er udarbejdet af underviserne. Med spørgsmålene skal de studerende 

reflektere over en situation – fra deres egen eller medstuderendes praksis – ud fra de relevante 

teoretiske perspektiver. Nogle undervisere fravælger anvendelse af gruppearbejde pga. forskellige 

udfordringer, som de har erfaret i forbindelse med formen. Det drejer sig om, at diskussionerne i 

de studerendes grupper ofte ikke når et højt nok teoretisk niveau – men snarere bliver for prakti-

ske og konkrete – eller kommer til at handle om irrelevante emner.  

 

5 Mundtlige oplæg fra de studerende omhandlende deres praksis 
En femte måde, hvorpå de studerendes praksis bliver inddraget, er ved, at de forbereder sig 

hjemme på at formulere et eksempel fra deres praksis, som relaterer sig til det pågældende mo-

duls tema. I interviewene med undervisere og studerende hæfter vi os dog ved, at studerende i 

nogle tilfælde undslår sig for at holde sådanne oplæg, enten fordi de ikke oplever, de har tid til 

den form for forberedelse, eller fordi de er usikre på deres egne kompetencer. 

 

6 Sparring på de studerendes konkrete undervisningspraksis 
En sjette måde, der bliver relateret til de studerendes praksis på, er gennem den direkte sparring 

på deres undervisningspraksis. Som tidligere nævnt viser vores analyse, at det er yderst begræn-

set, hvor meget der foregår af denne type sparring. Dog er der i interviewmaterialet eksempler på 

studerende, som har oplevet at få instruering af deres undervisning. En studerende fortæller fx, at 

vedkommende som led i det første modul skulle videofilme sin egen undervisning. Filmen blev 

vist for holdet, og den studerende fik en direkte feedback på sin ageren som lærer.  

 

7 Kobling af teori og praksis i forbindelse med prøver 
For det syvende hæfter vi os ved, at ikke mindst opgaverne i forbindelse med prøverne er en ka-

talysator for at få sammenkoblet praksis med teorierne. Her har de studerende mulighed for at 

sætte teorierne i spil sammen med udvalgte elementer fra deres daglige praksis. Både studerende 

og undervisere fremhæver, at arbejdet med disse opgaver kan føre til en forøget forståelse. Som 

en underviser siger om koblingen mellem teori og praksis i opgaverne: 

 

Jeg tænker lidt, at det er det, deres opgaver handler om; de har nogle problemstillinger, 
som de kigger på med teoretiske øjne, og begynder at blive bedre og bedre til at se nogle 
sammenhænge; hvorfor virkede det så for mig, eller hvorfor virkede det ikke, og hvor vir-
kede det ikke? Så på sin vis – selvom de er en pine og en plage for de studerende, de mo-
dulopgaver – så er de med til at få sat nogle ting på plads til sidst.  
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Med citatet bliver det fremhævet, at det både tidsmæssigt og kompetencemæssigt kan være 

krævende for de studerende at skrive deres opgaver, men også, at de igennem denne proces får 

en ny forståelse både af deres praktiske problemstilling og af den teori, som bruges til at belyse 

denne. Dog hæfter vi os i interview med studerende og undervisere ved, at ønsket om at få bragt 

teorierne i spil kan overskygge den enkelte studerendes praksis ved, at praksiseksemplerne enten 

er tilrettet, så de passer til teorierne, eller ikke er direkte hentet fra den studerendes egen praksis. 

En studerende oplever det på denne måde: 

  

Man behøver heller ikke interessere sig for, hvordan man er i praksis. For man kommer til 
eksamen, og det, man bliver eksamineret i, er, hvor godt kan du huske det, der stod i bo-
gen, og kan du forklare det med praktiske eksempler. Om det så er praksiseksempler, du 
finder på, eller du har hørt om fra undervisningen, det betyder egentlig ikke noget. 

  

Den studerende vurderer dermed, at selve arbejdet med opgaven ikke nødvendigvis har direkte 

sammenhæng med og betydning for vedkommendes egen undervisningspraksis. Dette udsagn 

kan igen relateres til diskussionen om de forskellige forventninger til læring og udbytte i forbin-

delse med uddannelsen, jf. afsnit 4.1. Med udgangspunkt i intentionerne fra udbydernes side kan 

vi sige, at de studerendes læring i arbejdet med opgaverne kan bidrage til at hæve de studeren-

des refleksionsniveau med hensyn til deres egen praksis. Det er intentionen, at dette øgede re-

fleksionsniveau gerne fremadrettet skal påvirke de studerendes egen undervisning på erhvervs-

uddannelserne og AMU. Dvs. at den praktiske betydning skal vise sig over tid og ikke nødvendig-

vis manifestere sig, netop som udløber af modulopgaven. Men nogle studerende har forventnin-

ger om konkrete og mere direkte ændringer i deres undervisningspraksis på baggrund af uddan-

nelsen.  

Fordel med kendskab til erhvervsuddannelsesområdet  

Med det ovenstående bliver det fremhævet, at undervisningen på forskellige måder gøres praksis-

relateret. Det rejser et spørgsmål om, hvilken betydning det har, at underviserne har et indgående 

kendskab til praksis generelt på erhvervsuddannelserne og AMU. Det er forskelligt fra underviser 

til underviser, om de har denne praksiserfaring. Nogle har en stor erfaring fra området, mens an-

dre begynder som undervisere på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik uden at have en prak-

tisk erfaring fra sektoren. Erfaringen kan stamme dels fra, at nogle selv har undervist på en er-

hvervsuddannelse eller AMU tidligere, dels fra berøringen med de erhvervsrettede institutioner 

gennem konsulentarbejde eller forsøgs- og udviklingsarbejde.  

 

Underviserne oplever det generelt som en fordel, at de har kendskab til hverdagen og den dagli-

ge praksis på en erhvervsskole. Det kendskab gør, at de bedre kan komme med forskellige ek-

sempler fra praksis, som kan sættes i spil sammen med teorierne. Underviserne oplever også, at 

det kan have en positiv betydning for de studerende, når de som undervisere selv kan fremhæve 

eksempler. En underviser, som tidligere selv har været lærer på indgangen ”Mad til mennesker”, 

fortæller fx: 

 

Jeg kan da godt mærke, at jeg trækker på min erfaring som erhvervsskolelærer, og jeg kan 
mærke, at det kan de godt lide, når jeg taler om, da jeg underviste i køkkenet, og det 
skisma, jeg oplevede, mellem den praktiske undervisning og den teoretiske undervisning. 

 

Det kan dermed blive relevant og nærværende for de studerende, når underviserne selv kan brin-

ge autentiske eksempler ind i drøftelserne. Den vedvarende kontakt til de erhvervsrettede institu-

tioner, fx gennem forsøgs- og udviklingsarbejde, fremhæver nogle undervisere og ledere også 

som vigtig for at gøre uddannelsen relevant for erhvervsskole- og AMU-lærere. To undervisere 

siger bl.a. sådan om betydningen af den tætte relation til praksis:  

 

Underviser 1: Vi er alle sammen involveret i udviklingsprojekter, hvor vi er meget ude i 
praksis, eller forskningsprojekter, så selvom det er ti år siden, vi har været der [som lærere], 
så ser vi det stadigvæk rigtig meget og kommer ud og observerer og interviewer og delta-
ger i noget af det, de laver. (…) Det har en stor betydning. Det har tit også den betydning, 
at vi kan være meget konkrete i vores eksempler og cases. 
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Underviser 2: Det giver os troværdighed: Hov hun ved godt noget om området. At man ik-
ke bare er sådan en akademiker, der står og fylder på. 
 

Nogle af de interviewede undervisere fremhæver derfor, at det er vigtigt, at de kan udbygge eller 

bevare dette praksiskendskab ved løbende at få mulighed for at kunne være på erhvervsskoler og 

AMU-centre. De studerende kommer dog som nævnt fra mange forskellige typer af uddannelser, 

så det vil være udfordrende for underviserne at skulle have et indgående kendskab til dem alle. 

 

Vores analyse af interviewene viser dog også, at undervisere, som ikke har et indgående kend-

skab til hverdagen på en erhvervsuddannelse, på anden vis kan bringe praksisrelevante diskussio-

ner og eksempler ind i undervisningen ved at få sat de studerendes egne praksiserfaringer i spil. 

En underviser nævner fx det at bede de studerende om at skrive relevante praksiseksempler til 

ham, som han så kan inddrage løbende, hvor det er relevant i undervisning. Andre nævner det at 

facilitere, at de studerende selv bidrager med at give eksempler fra deres praksis som led i de en-

kelte undervisningsgange. Her påtager underviserne sig rollen som en facilitator, der sørger for, 

at eksemplerne bliver bragt frem.  

 

Analysen viser dermed, at underviserne generelt oplever, at det er en fordel at have et kendskab 

til de studerendes undervisningshverdag på erhvervsrettede institutioner, men også, at der er an-

dre muligheder for at få de praksisnære overvejelser og eksempler ind i undervisningen.  

4.3 Anvendt litteratur 
Omfang og indhold af anvendt litteratur på et modul varierer på tværs af henholdsvis udbydere 

og undervisere. Det forhold belyser vi i dette afsnit. Ligesom vi sætter fokus på, at litteraturen for 

nogle af de studerende udgør en særlig udfordring på grund af deres forudsætninger. Endelig 

anskueliggør vi, at der efterlyses mere relevant litteratur til uddannelsen, som tager udgangs-

punkt i erhvervsuddannelses- og AMU-området. 

Forskel med hensyn til omfang og indhold 

Studieordningen er målstyret, ikke pensumstyret. Der er altså ingen formelle krav til mængden af 

litteratur. Nogle af udbyderne har imidlertid mere eller mindre formelle retningslinjer for, hvor 

mange siders litteratur de studerende forventes at have læst og opgive til prøven. Vi hæfter os 

særligt ved, at forventningerne varierer mellem udbyderne. Det betyder, at der hos én udbyder er 

en forventning om, at de studerende skal igennem 5-600 siders litteratur på et 10-ECTS-

pointsmodul, hos andre 800-850 sider, og endelig har en udbyder en forventning om, at de stu-

derende har været igennem 1000 siders litteratur. Der er således en rimelig stor forskel i forvent-

ningerne til litteraturomfanget.  

 

På de enkelte moduler er der også variation i indholdet af litteraturen. Den enkelte underviser el-

ler de enkelte underviserteam, som står for et konkret modul, planlægger med udgangspunkt i 

deres forståelse af modulets læringsmål, hvilke temaer der konkret skal arbejdes med, og hvilken 

litteratur som skal anvendes. Det beskrives i undervisningsplanen for det aktuelle modul. Det vari-

erer derfor, hvilken litteratur der bliver anvendt på et givent modul. Et generelt billede er dog, at 

al litteraturen er på dansk, at der bruges nyere litteratur, og at det oftest ikke er meget krævende 

original litteratur.  

Vurderinger af omfang og sværhedsgrad 

Blandt undervisere og studerende er der forskellige vurderinger af, om sværhedsgraden og om-

fanget af litteraturen er passende. Forskellen i vurderingerne hænger primært sammen med de 

studerendes forudsætninger for at følge uddannelsen og de tidsmæssige rammer, de studerende 

har, til uddannelsen. 

 

De studerende kan som nævnt have startet på uddannelsen med meget forskellige forudsætnin-

ger. I interviewene med underviserne bider vi mærke i, at noget af litteraturen udfordrer nogle af 

de studerende særdeles meget. Der kan, som undervisere siger, være noget litteratur, der ”er så-

dan lige på kanten”, hvor de studerende ”skal strække hals efter den” og ”kæmpe sig igennem 

den”. Vores analyse af interviewene tyder på, at underviserne generelt ikke vælger meget svære 
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og udfordrende tekster. Men der kan dog alligevel godt være for krævende tekster for nogle stu-

derende.  

 

I interviewene med de studerende hæfter vi os ved, at der er forskel på, om de studerende vurde-

rer litteraturmængden som passende eller for omfattende. Den forskel må naturligvis ses i lyset 

af, at der faktisk er forskelle med hensyn til sideantallet, som anvendes af de forskellige udbyde-

re. Ligesom det ikke mindst hænger sammen med, hvilke tidsmæssige vilkår de studerende er gi-

vet til at følge uddannelsen. For de studerende, som kun har begrænset tid til studie udover un-

dervisningsgangene, bliver oplevelsen, at litteraturen er meget omfattende.  

 

I interviewene med underviserne hæfter vi os ved, at nogle undervisningsteams arbejder med at 

dæmme op for udfordringerne ved at gøre litteraturmængden dels mere overskuelig for de stu-

derende, dels mere differentieret. For det første vælger nogle undervisere at dele litteraturen i 

undervisningsplanen op i primærlitteratur og supplerende litteratur, hvor den primære litteratur 

er den, som det forventes, at alle har læst, mens den supplerende litteratur er for dem, ”som er 

særligt sultne”, som en underviser siger det, altså de studerende, som kan overkomme og gerne 

vil vide mere. For det andet fortæller nogle undervisere, at de udarbejder en slags læsevejledning 

til teksterne. Læsevejledningen beskriver fx, hvilken tekst de studerende skal læse først, og inde-

holder vejledende spørgsmål om, hvad der er særligt relevant at notere sig i teksterne. 

 

Endelig har nogle professionshøjskoler gennemført rekvirerede studieforberedende kurser. På 

kurserne er der bl.a. arbejdet med måden at læse tekster på, herunder forståelsen af, at ikke alle 

tekster skal læses lige grundigt, og at læsemåden afhænger af, hvordan man skal bruge tekster-

ne. Dermed er tanken, at dette grundlag skulle kunne gøre det nemmere at gå til læsestoffet på 

selve studiet. Interviewene tyder dog på, at relativt få studerende har deltaget i sådanne rekvire-

rede forløb. De studerende fortæller dog selv, at de hen over modulerne er blevet mere studie-

vante og bedre til at prioritere hensigtsmæssigt med hensyn til læsemængden.  

Ønsker om mere relevant litteratur 

En anden udfordring med hensyn til litteraturen er ifølge de interviewede undervisere og stude-

rende, at der mangler tilstrækkeligt med relevant dansk litteratur på et højt nok niveau, som er 

skrevet specifikt til erhvervsuddannelses- og AMU-området. I stedet er en del af den anvendte lit-

teratur på modulerne skrevet med sigte på gymnasieområdet eller folkeskoleområdet. Vi hæfter 

os ved, i interviewene med undervisere og studerende, at det kan være en udfordring for de stu-

derende at se den direkte relevans af denne litteratur. En underviser fortæller fx: 

 

Jeg synes på modulet digitale teknologier, at det, vi oplevede, var, at litteraturen er fuld-
stændig utilstrækkelig. Der findes næsten ikke noget på dansk om IT i erhvervsuddannel-
sessystemet. Vi har været nødt til at trække på danske grundbøger, som handler om gym-
nasieområdet eller folkeskoleområdet. Det oplever jeg at vores kursister generelt er meget 
trætte af, at der aldrig er lavet noget specifikt til dem. Mange af dem har svært ved at ab-
strahere fra konteksten og sige ”det er faktisk noget, jeg kan bruge i min kontekst”. 

 

Eksemplet i citatet gælder faget digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser, og i inter-

viewene fortæller studerende og undervisere om lignende vurderinger i andre fag. I interviewene 

bider vi mærke i, at problemstillingen kan være særlig markant for de studerende, som underviser 

voksne enten på erhvervsuddannelserne, på AMU eller i anden kursussammenhæng. Fx siger en 

AMU-lærer sådan:  

 

Vi skulle læse jeg ved ikke hvor mange tekster fra folkeskolen – der havde jeg godt nok 
rigtig svært ved at se, hvad laver jeg her. Jeg underviser voksne mennesker på 50 år, der er 
blevet arbejdsløse. (...) Jeg synes godt nok, at vi har læst meget om børn. Jeg har skullet 
have dem igennem nogle aldersprocesser, de her tekster, for at kunne se, hvor jeg skal 
ændre noget. (...) Med det sidste modul, hvor jeg tænkte ”det er lige noget, jeg kan bruge 
til noget”, og så var der 600 sider om børns udvikling – den havde jeg godt nok svært ved 
at koble til mit AMU.  
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Ifølge interviewene med studerende og undervisere bliver der på modulerne ofte inddraget litte-

ratur om voksenpædagogik. Men nogle studerende vurderer, at denne del udgør en for lille del 

af den samlede mængde litteratur. Blandt de interviewede undervisere er et synspunkt, at læ-

ringsteorierne rettet mod børn stadig kan have en relevans, fordi der er nogle generiske elemen-

ter i teorierne, som også kan overføres på voksne. Et andet synspunkt er, at det er vigtigt, at der 

på modulerne er et større fokus på særegne forhold omkring voksnes læring. 

 

Vores analyse af interviewene med studerende og undervisere peger i forlængelse heraf på, at 

det er hensigtsmæssigt, når undervisere er særligt opmærksomme på at eksplicitere og tydeliggø-

re, på hvilken måde teorierne, som tager udgangspunkt i folkeskole- og gymnasieundervisningen, 

er relevante, når man underviser på erhvervsuddannelserne eller underviser voksne på fx AMU.  

4.4 Opsummering 
Analysen viser, at udbyderne i tråd med formuleringerne i studieordningen for uddannelsen læg-

ger vægt på, at de studerende med uddannelsen bliver professionelle lærere med bl.a. en bred 

didaktisk og pædagogisk forståelsesramme, som de kan udvikle deres undervisning på baggrund 

af. For at gennemføre uddannelsen skal de studerende også beherske et vist niveau af akademisk 

argumentationsform og kunne forholde sig kritisk til undersøgelser og teorier. Der er i nogle til-

fælde uoverensstemmelser mellem de forventninger, som nogle studerende og deres erhvervs-

skoler indledningsvis har, til uddannelsen. Nogle studerende begynder på uddannelsen med en 

forventning om, at den skal være mere konkret instruerende og give dem nogle konkret redska-

ber og metoder, de kan anvende direkte i deres undervisning.  
 

Et vigtigt element i uddannelsen er, at den er praksisrelateret. Med hensyn til uddannelsen bety-

der det, at den har praksis og praktiske problemstillinger som omdrejningspunkt for de forskellige 

teoretiske perspektiver. Praksisrelatering betyder dog oftest ikke, at undervisningen indeholder en 

konkret og direkte instruering af de studerendes egen undervisningspraksis. Den måde, de stude-

rendes praksis inddrages på, er fx ved, at underviserne gennemgår teorier i plenum og relaterer 

disse til de studerendes praksis. Det kan også forekomme ved, at de studerende i grupper drøfter 

praktiske problemstillinger i forbindelse med de præsenterede teorier. Ikke mindst peger analysen 

på, at modulopgaven giver de studerende mulighed for både at arbejde med teorierne og at rela-

tere dem til en praktisk problemstilling fra deres hverdag. 
 

Analysen viser desuden, at omfang og indhold af anvendt litteratur på et modul varierer på tværs 

af henholdsvis udbydere og undervisere. En generel udfordring i forbindelse med litteraturen er, 

at der efterlyses mere relevant litteratur til uddannelsen, som tager udgangspunkt i erhvervsud-

dannelses- og AMU-området. For nogle studerende udgør litteraturen en særlig udfordring på 

grund af deres uvanthed med at læse mere teoretiske tekster. Ligesom mængden af litteratur kan 

være udfordrende for særligt de studerende, som får relativt få timer fra deres arbejdsgiver til at 

gennemføre uddannelsen.  
 

Samlet viser analysen, at diplomuddannelsen i erhvervspædagogik skal fungere i den svære ba-

lance mellem på den ene side at bibeholde et niveau, som svarer til niveau seks i den danske kva-

lifikationsramme for livslang læring, og på den anden side at skulle være rettet mod målgruppen 

bestående af erhvervsuddannelses- og AMU-lærere med de forudsætninger og vilkår, som de 

har, når de begynder på uddannelsen. Samtidig indikerer analysen også tentativt, at de studeren-

de generelt oplever at få et stort udbytte af uddannelsen. Dette forhold vil denne undersøgelses 

afsluttende rapport dog belyse nærmere.  
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5 Prøveformer og vejledning 

Hvert modul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik afsluttes med en prøve med individuel 

bedømmelse. Prøven skal dokumentere, at modulets læringsmål er nået. Forud for prøven tilby-

des den studerende vejledning. 

 

I dette kapitel undersøger vi, hvilke erfaringer professionshøjskolerne og de studerende har gjort 

med modulernes afsluttende prøver og prøveformer. I anden del af kapitlet beskriver vi, hvilke 

overvejelser der ligger bag den vejledning, som de studerende tilbydes i forbindelse med deres 

prøver, samt hvilke udfordringer de studerende kan have i forbindelse med at skrive en akade-

misk opgave. 

5.1 Prøven og prøveallongen  
Hvert modul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik afsluttes med en prøve, der bedømmes 

med en karakter i henhold til 7-trinsskalaen. Prøvens rammer er fastsat i prøveallongen for di-

plomuddannelserne på det pædagogiske område.16 Prøveformen kan enten være skriftlig eller 

mundtlig eller bestå af en kombinationsprøve. Prøverne kan foregå individuelt eller i grupper på 

op til tre personer. De fire obligatoriske moduler bedømmes med ekstern censur, hvorimod de to 

valgmoduler bedømmes internt. De forskellige prøveformer fremgår af boks 2 herunder.  

 

Boks 2: Prøveformer for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

 

Skriftlige prøver: 

1 Undersøgelsesdesign 

2 Skriftlig opgave  

3 Skriftlig case 

4 Portfolio 

 

Mundtlig prøve: 

5 Mundtlig prøve på grundlag af synopsis 

 

Kombinationsprøver: 

6 Mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg 

7 Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis 

8 Mundtlig prøve kombineret med case 

9 Mundtlig prøve kombineret med portfolio 

10 Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og skriftlig opgave 

11 Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave 

12 Mundtlig prøve kombineret med videosekvenser, PowerPoint-præsentation mv. 

 

13 Afgangsprojektet: Større skriftlig opgave kombineret med mundtlig prøve 

Kilde: Professionshøjskolerne, University Colleges Denmark: Studieordning – Diplomuddannelse i Erhvervspæda-

gogik. 1. august 2013: 13-19. 

 
16 Professionshøjskolerne, University Colleges Denmark: Prøveallonge. For diplomuddannelserne på det pædagogi-

ske område, 2012. 
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Det er op til den enkelte professionshøjskole at beslutte, hvilken af de 13 prøveformer der skal 

afslutte et modul. På modulet ”Afgangsprojekt” er prøveformen dog fastsat på forhånd.17  

 

Det er forskelligt, om ledelsen på professionshøjskolen har taget en overordnet beslutning om 

prøveformen, eller om det er lagt ud til underviserteamet på modulet at træffe denne beslutning. 

Metropol og UC Sjælland har første model, mens VIA, UCL og UC Syddanmark har den anden 

model. Metropol har fastsat prøveformen for hvert modul i sin studieordning for uddannelsen18, 

mens beslutningen om prøveformen på de andre professionshøjskoler tages i forbindelse med 

planlægningen af det kommende semesters moduler. Underviserne beskriver, at de har både 

mange overvejelser over og mange afprøvninger af, hvilke prøveformer der fungerer bedst. 

Overvejelser over mundtlighed og progression 

Af interviewene fremgår det, at det er vigtigt at være opmærksom på to forhold angående valg 

af prøveform. Det første forhold er, at det har en positiv betydning for de studerendes præstatio-

ner og resultater ved prøverne, når der indgår en mundtlig del, som der fx gør ved kombinations-

prøverne, jf. ovenstående tekstboks. På Metropol har man derfor valgt udelukkende at have 

kombinationsprøver på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

 

Erfaringerne med de bedre resultater ved kombinationsprøverne hænger sammen med de udfor-

dringer med at formulere sig skriftligt, som nogle studerende har. En studerende udtrykker det fx 

sådan: 

 

Der er jo mange faglærere, der ikke er sindssygt skriftlige i forvejen, så det der med at 
komme op til noget mundtligt, det er en stor hjælp. For så har man mulighed for at forkla-
re, hvad det er, man ikke har forklaret ordentligt i den skriftlige opgave. Det har jeg selv 
set som en styrke i hvert fald. 

 

På Metropol fortæller ledelsen således om, at skiftet fra en udelukkende skriftlig prøve efter mo-

dul 3 til en kombinationsprøve har fået gennemsnitskarakteren til at stige betragteligt, således at 

gennemsnittet nu er på niveau med de øvrige eksaminer. På andre af professionshøjskolerne vur-

derer ledelserne, at det ikke altid kan lade sig gøre at have kombinationsprøver på grund af tids-

rammerne for modulerne. Særligt på modul 3, som kun er på 5 ECTS-point, udgør tiden en ud-

fordring med hensyn til at kunne gennemføre en kombinationsprøve for de studerende, som føl-

ger et fuldtidsstudium.19  

 

Det andet forhold, der er vigtigt i valg af prøveform, er, at prøveformen skal sikre, at der sker en 

progression, der gør de studerende fortrolige med at lave en skriftlig opgave, der opfylder de 

akademiske krav og således klæder de studerende på til deres afgangsprojekt. På baggrund af 

dette har flere skoler fravalgt at bruge portfolio-eksamen.20  

 

I interviewene hæfter vi os desuden ved, at flere undervisere reflekterer over, om man kunne ud-

vikle mere eksperimenterende prøveformer, der i endnu højere grad vil understøtte, at praksis 

kommer i spil, end det er tilfældet i dag, jf. afsnit 4.2. Det kunne fx være en prøveform, hvor det 

skulle være obligatorisk at lave en undersøgelse eller et udviklingsarbejde i egen pædagogiske 

undervisningspraksis. Derved ville prøveformen understøtte et mere innovativt læringsmiljø lokalt 

på de studerendes arbejdspladser.  

 
17 Prøveformen for hvert modul skal være anført enten i studievejledningen eller i skolens studieordning for ud-

dannelsen.  
18 Professionshøjskolen Metropol: Studievejledning for diplomuddannelse i erhvervspædagogik, 2013. 
19 På VIA er der fx ofte forskel på de valgte prøveformer, alt efter om det er fuldtids- eller deltidshold. På grund af 

den ekstra tid, som deltidsundervisningen kan strække sig over, indgår der ofte mundtlige prøver her.  
20 På valgmodulet ”Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser” fortæller underviserne, at de vælger en 

prøveform, der adskiller sig fra de øvrige ved at indeholde et konkret ”produkt”, fx i form af at de studerende skal 

aflevere en video som et eksamensprodukt i stedet for en skriftlig opgave. Denne prøveform vælges ud fra en 

overvejelse over, at formen passer godt til indholdet i modulet, der er kendetegnet ved at indeholde anvendelse og 

skabelse af digitale produkter som led i undervisningen.  
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5.2 Vejledningsformer og indhold 
De studerende får vejledning forud for deres prøver. Omfanget af vejledningen fastlægges af de 

enkelte professionshøjskoler. Af interview med ledere og undervisere fremgår det, at vejlednin-

gen ofte er fastsat til to timer pr. modul. Vejledningen kan have forskelligt indhold og forskellige 

former. De forskellige vejledningsformer, der bliver anvendt på de fem professionshøjskoler, er: 

• Vejledning i plenum med hele holdet 

• Vejledning i grupper, fx i studiegruppe 

• Individuel vejledning mellem underviser og den studerende (face to face eller via Skype, tele-

fon eller lignende) 

• Mail-vejledning 

• Indtalt vejledning i løbet af opgaven (ved hjælp af et særligt program) 

 

Et argument for at anvende vejledning i plenum eller vejledning i grupper er muligheden for, at 

man kan inspirere hinanden, sparre med hinanden og lære af hinandens spørgsmål. De stude-

rende kan ligeledes få gennemgået mere generelle og almene aspekter ved at skrive en akade-

misk opgave, fx hvordan man laver en problemformulering. Den individuelle vejledning derimod 

giver mulighed for, at de studerende får sparring på deres specifikke opgave og problemstillinger. 

Ifølge underviserne tilbyder de ofte gruppevejledning i starten af de studerendes skrivefase, da 

den fælles refleksion kan hjælpe de studerende med at tænke i en problemformulering for opga-

ven, mens underviserne efterfølgende tilbyder individuel vejledning.  

Den akademiske opgave er en udfordring 

Vores analyse af interview med undervisere og studerende viser, at det er en udfordring for man-

ge studerende på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik at skrive en akademisk opgave. Ud-

fordringen består i at udarbejde en skriftlig opgave med en problemformulering, at skrive sig ind i 

et problemfelt, at skabe et genstandsfelt for undersøgelsen, at udvælge relevant teori at analyse-

re med og at argumentere teoretisk uden at komme med egne holdninger.  

 

I interviewene med undervisere og studerende hæfter vi os som nævnt ved, at der er en oplevelse 

af, at der er en meget stor spredning i de studerendes forudsætninger. Hvor en gruppe stude-

rende kan trække på de kompetencer, de har fra tidligere uddannelser, er det for andre stude-

rende første gang, de skal skrive en akademisk opgave. Mange studerende er særligt udfordret 

på modul 1 og 2, og en gruppe studerende har derfor behov for meget vejledning.  

 

Ifølge underviserne sker der en stor differentiering i vejledningen. Nogle studerende har ikke be-

hov for vejledning, mens andre har behov for rigtig meget vejledning. Det samlede indtryk på 

baggrund af data er, at der er en stor variation i, hvor meget vejledning der gives. Nogle undervi-

sere holder omfanget af vejledning inden for de rammer, der er fastlagt på de enkelte professi-

onshøjskoler, mens andre undervisere lader vejledningen strække sig over de timer, som er nød-

vendige. En underviser fortæller fx, at vedkommende vejleder nogle studerende over 10 timer for 

at sikre, at de kommer igennem prøven og består modulet.  

 

Nogle studerende har mulighed for at få ekstra vejledning fra pædagogiske eller praktiske vejle-

dere på deres arbejdspladser, men der er forskellige holdninger til, hvor brugbar en sådan vejled-

ning er. Flere studerende udtrykker, at de har fået meget ud af at få supplerende vejledning og 

sparring. Underviserne på professionshøjskolerne er dog skeptiske over for, at de studerende får 

vejledning fra personer, der ikke kender det teoretiske indhold og niveauet for diplomuddannel-

sen i erhvervspædagogik.  

 

I det samlede interviewmateriale med undervisere og studerende hæfter vi os ved, at begge 

grupper efterspørger en mulighed for, at de studerende kan tage et introducerende akademisk 

studiekursus. En underviser udtrykker det på denne måde: 

 

Mange ville have glæde af et grundlæggende akademisk skrivekursus, som nogle af sko-
lerne faktisk får, det ville de have glæde af. De der grundlæggende ting: Hvordan laver 
man en litteraturliste? Noget af det, vi selv har på afgangsmodulet. Det er stadigvæk ik-
ke gået op for dem, hvad der er af forskelle på at beskrive og analysere. De der grund-
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læggende akademiske ting. Det ville være dejligt, hvis der var mere tid til det. Det er 
svært at putte det ind i vores undervisning, mere, end vi allerede gør.  

 

Underviserne forsøger på forskellig vis at klæde de studerende på til at kunne skrive en akade-

misk opgave. Ifølge underviserne kan de fx integrere undervisning i at skrive en skriftlig akade-

misk opgave i den almene undervisning, eller de kan bruge en halv eller en hel undervisnings-

gang på at undervise i studietekniske færdigheder og i, hvordan man skriver en akademisk opga-

ve. Dette er en mulighed på modul 1 og 2, hvor udvikling af generelle studiekompetencer er et 

selvstændigt kompetencemål.21  

 

Som det fremgår af første statusnotat, er der også nogle af de studerendes arbejdspladser, der 

tilbyder kurser i generelle studiefærdigheder. Flere studerende og undervisere udtrykker dog et 

ønske om, at tilbuddet lå i professionshøjskolernes regi og blev udbudt som et åbent tilbud for 

alle studerende forud for deres start på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.  

5.3 Opsummering 
Der er 12 forskellige prøveformer, som udbyderne kan vælge mellem til uddannelsens første fem 

moduler. Hos to udbydere træffer professionshøjskolerne samlet et valg af prøveformerne, hos de 

tre øvrige er det op til de enkelte undervisere eller underviserteams. Analysen viser, at det har en 

positiv betydning for mange studerendes præstationer, når der indgår en mundtlig del i prøven. 

Et andet hensyn, udbyderne tager i forbindelse med valg af prøveform, er, at der skal ske en pro-

gression i arbejdet med skriftlige opgaver. En del af de studerende har udfordringer med at for-

mulere sig skriftligt på det forventede akademiske niveau. De har derfor behov for gennem ud-

dannelsen at udvikle deres skriftlige kompetencer i arbejdet med prøverne, inden de skal skrive 

afgangsprojekt.  

 

Analysen viser, at spredningen i de studerendes forudsætninger gør, at en gruppe studerende har 

brug for mere vejledning, end udbyderne indledningsvist har lagt op til. Nogle undervisere vælger 

at differentiere vejledningen, så de studerende får den vejledningsmængde, de har behov for. 

Undervisere og studerende på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterspørger en mulighed 

for, at studerende kan følge et introducerende akademisk studiekursus forud for deres studiestart 

på diplomuddannelsen for dermed at være bedre klædt på til de skriftlige prøver.  

 

 

 
21 Flere af professionshøjskolerne tilbyder derudover generelle akademiske skrivekurser og vejledningsseminarer for 

alle studerende på deres diplomuddannelser.  
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6 Videreudvikling af undervisningen 
og kontakt til erhvervsrettede  
institutioner 

Fra undervisernes og ledelsernes side er der en opmærksomhed over for løbende at udvikle un-

dervisningen på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. I dette kapitel beskriver vi, hvordan 

undervisningen bliver udviklet, og hvilken kontakt udbyderne har til erhvervsskolerne og AMU-

centrene. 

6.1 Videreudvikling af uddannelse og undervisning  
Som det fremgår af afsnit 2.2, ønsker de fem udbydere af diplomuddannelsen at justere på stu-

dieordningen for uddannelsen. Dette ønske er fremkommet efter et møde mellem undervisere 

hos de fem udbydere og efterfølgende fællesmøder i kredsen af uddannelsesledelser.  

 

I interviewene med undervisere og ledere bemærker vi desuden, at underviserne har en opmærk-

somhed over for løbende at udvikle undervisningen på de enkelte moduler. Udviklingen sker på 

baggrund af flere elementer, herunder ikke mindst de direkte erfaringer, underviserne gør, med 

undervisningen, samt den nye relevante litteratur, som kommer på området.  

  

Underviserne fortæller, at en central kilde til udviklingen af undervisningen er de erfaringer, som 

den enkelte underviser eller det enkelte undervisningsteam gør, med gennemførelsen af det ak-

tuelle modul og med, hvad der fungerer hensigtsmæssigt. Disse erfaringer kan være præget af de 

direkte mundtlige tilbagemeldinger fra de studerende. Det kan handle om at justere i de anvend-

te undervisningsformer eller den anvendte litteratur, når underviserne vurderer, at anden littera-

tur er hensigtsmæssig, eller der kommer ny relevant litteratur. En underviser fortæller sådan om 

den løbende udvikling af undervisningen: 

 

Jeg synes ikke, at vi gør andet hele tiden [end at udvikle undervisningen]. Det handler jo 
meget om at tale sammen med dem, man underviser, og finde alle de der fejlgrupper. Og 
så kommer der hele tiden ny litteratur, som man også skal forholde sig til, og nye under-
søgelser, og vi prøver noget forskelligt.  

 

Afsøgningen af, om der er nye undersøgelser og ny forskning, der er relevant at inddrage, er 

desuden i overensstemmelse med bekendtgørelse om diplomuddannelser. Heraf fremgår det, at 

uddannelsen skal være baseret på ”ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for 

det erhverv eller den profession, som uddannelsen retter sig imod”.22 Desuden kan det kendskab, 

som underviserne har, til de erhvervsrettede institutioner, fx gennem deres erfaringer fra deres 

forsøgs- og udviklingsarbejde, indgå i at præge og udvikle undervisningen. Underviserne fortæl-

ler, at de bl.a. bruger kendskabet til at kunne inddrage relevante problemstillinger for praksis og 

praksiseksempler i deres undervisning, jf. afsnit 4.2.  

 

Endvidere peger vores analyse på, at der hos nogle af udbyderne er fællesmøder blandt undervi-

serne, evt. med ledelsen, hvor man diskuterer de enkelte moduler og indholdet i dem. Disse mø-

der fungerer dermed som videndeling og kan influere på videreudviklingen. Interviewene giver os 

 
22 Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK nr. 768 af 02/07/2012, § 3, stk. 3. 
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dog et indtryk af, at ansvaret for at udvikle undervisningsplanerne på det aktuelle modul ligger 

hos det enkelte undervisningsteam eller hos den enkelte modulansvarlige.  

 

Den løbende udvikling af undervisningen kommer som beskrevet også til udtryk ved, at der bliver 

arbejdet med at udvælge de mest hensigtsmæssige prøveformer, og at det blandt undervisere og 

i ledelser bliver drøftet, hvilke af formerne som er bedst egnet.  

 

I interviewene bliver det også nævnt, at de studerende udarbejder afsluttende undervisningseva-

lueringer. Vi hæfter os ved, at flere udbydere har haft eller er i gang med et udviklingsarbejde 

med henblik på at sikre kvaliteten og dermed anvendeligheden af disse skriftlige evalueringer. 

Vores indtryk på baggrund af interviewene er, at det kun er i begrænset omfang, at de skriftlige 

undervisningsevalueringer direkte anvendes til udvikling af undervisningen.  

 

Endelig er en kilde til udviklingen af undervisningen den kontakt, som udbyderinstitutionerne på 

forskellig vis har, med ledelser fra erhvervsskoler og AMU-centre. Det vil ofte være ledelsen, her-

under også konsulenter med ansvar for administration af diplomuddannelsen, som er de primære 

kontaktpersoner til ledelserne på erhvervsskoler og AMU-centre. Den påvirkning, som denne kon-

takt kan have i forbindelse med videreudvikling af uddannelsen, handler derfor også om den in-

terne dialog hos udbyderne og om, hvor meget der her videreformidles. I næste afsnit udfolder 

vi, hvilke forskellige kontaktformer der er mellem udbydere og erhvervsskoler.  

6.2 Forskelligartet kontakt med erhvervsskoler/AMU-centre  
På tværs af interviewmaterialet med ledelserne fra de fem udbydere identificerer vi to forskellige 

modeller for kontakten mellem udbyderne og de erhvervsrettede institutioner. Den ene model, 

som er kendetegnende for de to største udbydere, Metropol og VIA, er, at der er fastsat en sy-

stematisk kontakt med erhvervsuddannelsesområdet på tre niveauer. 

 

Metropol har etableret et uddannelsesudvalg, bl.a. med repræsentanter fra Uddannelsesforbun-

det og forskningsinstitutioner og repræsentanter for medarbejdere og studerende. Udvalget mø-

des to gange om året og er rådgivende om diplomuddannelsens indhold, kvalitet og relevans, fx 

har udvalget drøftet de eksamensformer, der er valgt på Metropol. Disse drøftelser har foranledi-

get ændringen af eksamensformen på modul 3, jf. afsnit 5.1. Derudover afholdes der et direktør-

forum to gange om året, hvor Metropol inviterer direktørerne fra 20 større erhvervsskoler til at 

diskutere forskellige overordnede emner som fx betydningen af OK 2013 for kompetenceudvik-

ling af lærerne. Det tredje niveau er halvårlige møder i et uddannelseslederforum, hvor uddannel-

sesledere og pædagogiske vejledere fra erhvervsskolerne deltager, og hvor der drøftes mere lav-

praktiske ting som fx, i hvor god tid undervisningsplanerne skal udsendes til skolerne.  

 

VIA har nedsat et referencepanel, der bl.a. består af repræsentanter fra erhvervsskoler og AMU-

centre i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Referencepanelet mødes to gange om året og 

har en rådgivende funktion i forhold til uddannelsen og en sparrende funktion med hensyn til 

forsknings- og udviklingsprogrammet på det erhvervspædagogiske område. Derudover afholdes 

der halvårlige møder med repræsentanter for de skolesamarbejder, der har særligt tilrettelagte 

forløb, og fremover vil der også blive gennemført systematiske aftagerundersøgelser for diplom-

uddannelsen i erhvervspædagogik hvert fjerde år. Udover den planlagte kontakt på de tre ni-

veauer har Metropol og VIA også kontakt med de erhvervsrettede uddannelser, hvis der opstår 

noget ad hoc. 

 

Den anden model, som vi finder hos de tre mindre udbydere, er, at kontakten til erhvervsskolerne 

foregår ad hoc og efter behov, og den systematiske kontakt foregår kun i de etablerede skole-

samarbejder, der har særligt tilrettelagte forløb. 

 

Fælles for alle fem udbydere er, at de oplever, at der er en relativt hyppig kontakt til de studeren-

des erhvervsskoler. Lederne fortæller fx om ofte at få telefonopkald fra erhvervsskolerne med 

spørgsmål om eller kommentarer til uddannelsen.  

 



 

Andet statusnotat 31 

 

Vores analyse af interview med ledelserne fra hhv. de erhvervsrettede institutioner og professi-

onshøjskolerne viser, at den dialog, der er mellem ledelsesniveauerne på institutionerne, primært 

har fokus på logistiske forhold som fx udbud, valg af moduler og litteraturlister. Mens kontakten 

ikke har fokus på det indholdsmæssige og didaktiske på diplomuddannelsen i erhvervspædago-

gik. Fra nogle erhvervsskolers side efterspørger ledelserne en større mulighed for at kunne få ind-

holdsmæssigt feedback. Fra udbyderes side vurderes det, at samarbejdsmøder med erhvervsskoler 

kan give mulighed for at evaluere på de enkelte moduler. Samtidig tyder vores analyse dog på, at 

disse emner fylder begrænset på møderne. Det skal ses i sammenhæng med, at ansvaret for ud-

dannelsens indhold og undervisningens tilrettelæggelse påhviler udbyderne.  

6.3 Opsummering 
Analysen viser, at undervisningen på de enkelte moduler løbende bliver videreudviklet. Udviklin-

gen sker først og fremmest på baggrund af to forhold. Det ene forhold er de konkrete erfaringer, 

som de enkelte undervisere får, med undervisningen og her de studerendes direkte reaktioner på 

den. Det andet forhold er undervisernes løbende opmærksomhed over for, om anden og evt. ny 

litteratur vil være relevant at inddrage på modulerne. Desuden kan også undervisernes kendskab 

til AMU og erhvervsuddannelserne gennem bl.a. forsøgs- og udviklingsarbejde være med til at 

præge og udvikle undervisningen, ikke mindst med hensyn til, hvordan undervisningen kan rela-

teres til praksis. Andre input til den løbende udvikling er fra de fælles pædagogiske møder, som 

foregår hos de store udbydere af uddannelsen. Desuden kan de studerendes skriftlige evaluerin-

ger af undervisningen indgå. Flere af udbyderne er ved at udvikle formen for de studerendes 

skriftlige evaluering, som for tiden spiller en ret begrænset rolle i udviklingen af undervisningen.  

 

De to store udbydere Metropol og VIA har forskellige former for systematisk kontakt med rele-

vante parter fra erhvervsuddannelsesområdet på flere forskellige niveauer. Det er med udvalg, 

som har en rådgivende funktion i forhold til uddannelsen. De forhold omkring diplomuddannel-

sen i erhvervspædagogik og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet, som drøftes, er enten på 

et overordnet niveau eller handler om praktiske og logistiske forhold omkring uddannelsen. Des-

uden har samtlige fem udbydere en direkte kontakt til ledelser på de skoler, som de indgår i et 

etableret skolesamarbejde med. Indholdet i denne kontakt er primært logistiske forhold som fx 

udbud og valg af moduler. Udbyderne bliver også løbende kontaktet af skolerne i forbindelse 

med forskellige typer af spørgsmål, ofte af praktisk karakter.  
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