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Forord 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) afleverer med dette katalog en række idéer til dels at styrke 

voksnes it-kompetencer gennem brug af voksen- og efteruddannelse (VEU), it som mål, dels at 

fremme brugen af VEU gennem mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen ved hjælp af it 

som middel. 

 

Forslagene stammer fra dels en interviewundersøgelse med videnspersoner på feltet, dels en  

deskresearch. Forslagene har efterfølgende været igennem en valideringsproces, hvor en række 

nøgleinteressenter har haft mulighed for at udtrykke deres perspektiver på forslagene. Kun de 

forslag, som har mødt bred opbakning fra størstedelen af interessenterne, er taget med i dette 

idékatalog.  

 

EVA har udført opgaven for Styrelsen for It og Læring (STIL) i perioden oktober til december 

2016. Det er EVA’s håb, at forslagene vil kunne indgå i de videre overvejelser over, hvordan voks-

nes it-kompetencer og brug af it i VEU-systemet kan styrkes. 
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1 Resumé 

Vi præsenterer i dette idékatalog 12 konkrete forslag til, hvordan voksen- og efteruddannelsessy-

stemet (VEU) kan fremme it som mål og it som middel. It som mål for VEU handler om at styrke 

befolkningens it-kompetencer gennem deltagelse i VEU, mens it som middel i VEU handler om at 

tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt gennem brug af it.  

Forslagenes vej til notatet 

De 12 forslag adresserer hver især centrale udfordringer med hensyn til at realisere denne sam-

lede ambition. Forslagene stammer dels fra skriftlige kilder, dels fra interview med en lang række 

videnspersoner fra uddannelsesverdenen, organisationer, forskning og udviklingsarbejde m.m., 

der tilsammen giver et stort indblik i udfordringer og muligheder i forhold til de to problemstillin-

ger.  

 

En bruttoliste med forslag er efterfølgende blevet drøftet med otte centrale interessenter, der 

både omfatter arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer for institutioner, der udbyder 

VEU. På den måde har forslagene været igennem en interessentvalidering, der har sikret, at de 12 

forslag opleves som relevante og væsentlige af de fleste interessenter.  

 

Vi tænker, at dette må være et godt udgangspunkt for det videre arbejde med forslagene. Vi skal 

dog for en ordens skyld gøre opmærksom på, at EVA ikke har taget stilling til, om forslagene bør 
realiseres. Ligesom der ikke er taget stilling til finansiering og juridiske implikationer af forslagene. 

It som mål for VEU – løft af it-kompetencer gennem undervisning  

Der er i det danske samfund i dag en meget stor gruppe mennesker, der har svært ved at bruge it 

(Rosdahl et al. 2013). Dette er en barriere i forhold til at skabe et gennemdigitaliseret samfund og 

har konsekvenser, både på arbejdsmarkedet og med hensyn til at digitalisere offentlige tjenester. 

Fem af de 12 forslag adresserer denne udfordring. 

 

Det gælder fx forslaget om at indføre it som undervisningstilbud på Forberedende Voksenunder-

visning (FVU), et tilbud, som der tidligere har været gjort positive forsøgserfaringer med. Men 

ikke alle voksne er tiltrukket af mere formaliserede kursustilbud. Et andet forslag handler derfor 

om at etablere mere fleksible og individuelt rettede tilbud, der kan sikre, at den enkelte opnår de 

nødvendige forudsætninger for at deltage i anden undervisning, hvor anvendelsen af it er grund-

lag for læring. Andre forslag handler om at styrke undervisernes it-kompetencer, sikre, at anven-

delsen af it skrives ind i regelgrundlaget for uddannelser i VEU-systemet, og gøre en indsats i for-

hold til at øge udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) som e-læring. 

It som middel til mere fleksibel VEU – mere it-baseret VEU 

It anvendes allerede i dag i vidt omfang inden for forskellige dele af VEU-området til at give delta-

gerne mere fleksible tilbud. Men skal denne udvikling accelereres, er der en række udfordringer, 

der skal adresseres, herunder at brugere og undervisere i højere grad skal finde e-læring og blen-

ded learning attraktivt. Syv af de 12 forslag adresserer denne udfordring. 

 

Det gælder fx udvikling af fælles brugervenlige it-platforme og etablering af supportstrukturer, 

hvor superbrugere eller særlige it-konsulenter kan hjælpe den enkelte underviser med både det 

tekniske og det pædagogisk-didaktiske. Men der er også brug for at udvikle nye prøveformer, der 

passer bedre til undervisningsformer, hvor underviseren og dem, der undervises, ikke er på 

samme sted på samme tidspunkt.  
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Andre forslag handler om at se på tilstedeværelses- og varighedsreglerne på AMU, styrket brug af 

Massive Open Online Courses (MOOCs), især på det videregående område, og digitalisering af 

arbejdet med realkompetencevurderinger (RKV’er) med særligt henblik på de mange autodidakte 

på it-området.  

 

Figur 1: Oversigt over de forslag, der præsenteres i rapporten  
 

Tværgående Almen VEU Erhvervsrettet 

VEU 

Videregående 

VEU 
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Note: I tabellen oplistes forslagene efter område og tilknytning til hhv. it som mål for VEU og it som middel i VEU. 

 

I den nedenstående tabel gives et grundigere overblik over indholdet af de enkelte forslag samt 

de barrierer for succesfuld implementering af forslagene, som undersøgelsen peger på.  
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Oversigt over forslag og barrierer 

 Forslag  Indhold i forslag Barrierer Uddan-

nelses-

område 

 It som mål 

1. FVU-it som et nyt tilbud Indføre FVU-it som et nyt tilbud til 

målgruppen. FVU-it er undervisning i 

basale it-færdigheder inden for ram-

merne af FVU. 

Økonomien skal findes til det nye 

tilbud. Alternativet til FVU-it er 

grundlæggende it på avu, hvor der 

i det nuværende regelgrundlag er 

en barriere for øget deltagelse i 

deltagerbetalingen. Desuden er 

avu ikke en del af overenskomstaf-

taler, som FVU er det. Avu kan kun 

udbydes af VUC.  

Almen 

2. Fleksible it-introduktions-

tilbud eller åbne tilbud 

Indføre mulighed for fleksible it-intro-

duktionstilbud i tilknytning til anden 

undervisning, som en fleksibel time-

pulje, hvor deltagerne kan opnå de it-

kompetencer de har brug for, for at 

kunne deltage i undervisningen. Alter-

nativt kan man tænke i åbne tilbud, 

hvor deltagerne kan komme når det 

passer.  

Det vil kræve ekstra ressourcer at 

tilbyde introduktion til it i undervis-

ningen for voksne med svage it-

kompetencer. 

Der vil der være behov for at se 

nærmere på, hvilke overvejelser, 

behov og eventuelt test deltagerne 

skal tilbydes. Denne barriere vil 

ikke gøre sig gældende for de 

åbne tilbud, hvor alle med behov 

kan gå hen. 

Tværgå-

ende 

3. Flere arbejdsmarkedsud-

dannelser udbydes som 

e-læring 

E-læring er fleksibelt og attraktivt for 

mange deltagere. Ved at tage et kur-

sus som e-læring, styrker kursisterne 

deres it-kompetencer og deres fortro-

lighed med it generelt.  

Alle AMU-kurser egner sig ikke til 

e-læring, og der kan være mangel 

på undervisere med kompetencer 

til at varetage e-læring.  

 

Det er omkostningstungt at op-

starte e-læring, fordi uddannelses-

institutioner skal investere i plat-

forme, udvikling af materialer og 

kompetenceudvikling.  

Erhvervs-

rettet 

4. Udvikling af underviser-

nes  

it-kompetencer 

For at undervisning i og med it er af 

høj kvalitet, er det vigtigt at undervi-

serne har både pædagogisk-didakti-

ske kompetencer mht. tilrettelæg-

gelse og inddragelse af it i undervis-

ning samt tekniske kompetencer, så-

ledes at undervisningen ikke går i stå, 

når der opstår tekniske problemer. 

Det kan være svært at sikre, at 

kompetenceudvikling i it priorite-

res. Hvis kompetenceudviklingen 

ikke understøttes af ledelsen og er 

en del af en strategisk prioritering 

af it, kan det være vanskeligt for 

den enkelte underviser at bringe 

de nye kompetencer i anvendelse. 

Tværgå-

ende 

5. Formel sikring af at it i  

højere grad bruges i  

undervisningen 

Inddragelse af it i undervisningen støt-

ter udviklingen af it-kompetencer, 

derfor foreslås det at formelt sikre at 

it bruges i højere grad i undervisnin-

gen. Det kan ske gennem indskrivning 

af it i bekendtgørelser, uddannelses-

mål mv. 

Et formelt krav om inddragelse af 

it, sikrer ikke nødvendigvis, at it vil 

blive inddraget i et hensigtsmæs-

sigt omfang. Hvis it ikke inddrages 

hensigtsmæssigt i forhold til de 

faglige mål, kan det have negative 

konsekvenser for det faglige ud-

bytte. 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 Forslag  Indhold i forslag Barrierer Uddan-

nelses-

område 

 It som middel 

6. Udvikling af fælles it-ba-

serede undervisnings-

plat- 

forme  

Ministeriet eller fx klynger af uddan-

nelsesinstitutioner udvikler og drifter 

en eller flere fælles it-baserede under-

visningsplatforme og virtuelle lærings-

rum, der er brugervenlige og udnytter 

de nyeste teknologiske muligheder for 

at dele information, kommunikere og 

undervise it-baseret. 

Der er stor risiko og usikkerhed 

forbundet med udvikling at it-ba-

serede kurser, fordi kurserne er in-

vesteringstunge og skal tilpasses 

deltagernes kontekst og praksis.  

 

Konkurrencesituationen mellem 

uddannelsesinstitutioner mindsker 

interessen i at samarbejde. Hvis 

udviklingstiden for en fælles un-

dervisningsplatform er for lang, så 

kan den være utidssvarende med 

hensyn til de nyeste teknologiske 

muligheder, når den lanceres. 

 

Tværgå-

ende 

7. Øget brug af superbru-

gere eller it-konsulenter 

med  

teknisk og pædagogisk- 

didaktisk viden 

 

Der etableres it-enheder med kompe-

tencer til at supportere ift. både pæ-

dagogiske-didaktiske og tekniske ud-

fordringer med it i undervisningen. Al-

ternativt fokuseres der strategisk på, 

at der er superbrugere i alle undervi-

sergrupper med tekniske og pædago-

gisk-didaktiske-kompetencer. Forsla-

get skal give bedre forudsætninger 

for, at den samlede undervisergruppe 

leverer undervisning med it af høj kva-

litet og udvikler deres it-kompetencer.  

Uddannelsesinstitutionerne foku-

serer ofte på tekniske kompeten-

cer frem for pædagogisk-didakti-

ske kompetencer ift. anvendelsen 

af it. 

 

Der er mangel på tid og ressourcer 

til opkvalificering af superbrugere 

og it-konsulenter, som kan sup-

portere og forankre it-kompeten-

cer hos ledelse, mellemledere og 

undervisere på uddannelsesinstitu-

tionen. 

 

8. Udvikling af relevante 

prøveformer til it-baseret 

undervisning 

Udvikling af relevante prøveformer, 

der kan dokumentere læringsudbyt-

tet, skabe enkle feedbackmekanismer 

og dokumentere progression med it-

redskaber. Forslaget imødegår der-

med, at der ikke er samme tillid og 

anerkendelse af uddannelsesforløb 

med it-baseret undervisning som med 

tilstedeværelsesundervisning. 

Nogle undervisere og skoler kan 

have en skepsis over for øget brug 

af test, hvis test primært bruges til 

at vise, hvilke skoler, kurser og un-

dervisere, der klarer sig godt og 

mindre godt, og ikke har fokus på 

læringsudbytte og progression. Er-

faringerne fra udviklingsprojekter 

på AMU-området viser, at det er 

ressourcekrævende at udvikle 

gode metoder til afprøvning af læ-

ringsudbytte af it-baseret undervis-

ning.  

 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 Forslag  Indhold i forslag Barrierer Uddan-

nelses-

område 

9. Mere fleksibel tilstede-

værelse på AMU 

Det bliver muligt at få VEU-godtgø-

relse for kurser, der tilrettelægges 

som 100 % fjernundervisning. Ar-

bejde med digital tilstedeværelse og 

digitale prøveformer i stedet for fysisk 

tilstedeværelse kan erstatte krav om, 

at deltageren skal være fysisk tilstede 

på et sted, med at deltagerens tilste-

deværelse kan dokumenteres digitalt 

og at der sker en systematisk afprøv-

ning af læringsudbyttet.  

 

De nuværende regler for fysisk til-

stedeværelse for at opnå VEU-

godtgørelse er en barriere for for-

slaget.  

Erhvervs-

rettet 

10. Fleksibel varighed af  

it-baserede AMU-kurser 

Uddannelsesinstitutionerne får mulig-

hed for at udbyde it-baserede kurser 

af fleksibel varighed og tilpasse læng-

den af AMU-kurser til den enkelte 

kursists læringsbehov og progression 

på baggrund af en indledende test og 

en fortløbende afprøvning af lærings-

udbyttet.   

 

De nuværende regler om VEU-

godtgørelse og taxametertilskud til 

uddannelsesinstitutionerne, herun-

der dokumentation af tilstedevæ-

relse til den på forhånd fastsatte 

varighed er en barriere for forsla-

get.  

11. Styrket brug af MOOCs Styrke brugen af MOOCs inden for 

det videregående VEU-område og for 

voksne med en erhvervsrettet uddan-

nelse, der ønsker en specialiseret op-

kvalificering. 

Uddannelsesinstitutionerne skal 

sikre finansiering og ophavsret-

tigheder, men de vil gerne rekrut-

tere deltagere fra en bred offent-

lighed. 

 

Udviklingen af gode videoer og 

platforme er central for anerken-

delsen og kvaliteten af MOOCs. 

 

Videre- 

gående 

12. Digitale realkompetence- 

vurderinger inden for  

it-området 

Ved at digitalisere dele af RKV’en på 

it-området kan man opnå større til-

gængelighed og en mindre ressource-

tung proces. It-området har mange 

autodidakte, som kan få gavn af at få 

papir på deres kompetencer på en let 

tilgængelig måde. 

 

Udviklingen af RKV-konceptet kan 

være ressourcekrævende. 

Implementering og udbredelse til 

hele it-området tager tid. 
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2 Indledning 

2.1 Formål 
Kataloget tager afsæt i de udfordringer, som voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) står 

over for, hvad angår it som mål og middel på det offentlige VEU-område. Der sondres mellem it 
som mål, som handler om at styrke befolkningens it-kompetencer, og it som middel, som handler 

om at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt med brug af it.  

 

Der er i forlængelse heraf et todelt formål:  

• For det første skal kataloget give viden om, hvilke muligheder og udfordringer der er, når 

voksnes it-kompetencer skal styrkes gennem VEU.  

• For det andet skal kataloget identificere, hvilke muligheder og udfordringer der er, når it bru-

ges som middel til at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt efter deltagernes behov, det 

vil sige med brug af e-læring og blended learning. 

 

Dette fokus specifikt på VEU-området gør, at kataloget ikke omfatter mere generelle temaer som 

pædagogisk-didaktisk tilrettelæggelse af undervisning med it i det hele taget1 eller det specialpæ-

dagogiske felt med de særlige udfordringer, der gør sig gældende der.  

 

Der besvares følgende spørgsmål: 

 
1 Hvordan kan almen, erhvervsrettet og videregående VEU bidrage til at løfte voksnes it-kom-

petencer? 

a. Hvilke udfordringer er der for at udvikle voksnes it-kompetencer? 

b. Hvilke forslag findes der for at fremme undervisning i it? 

c. Hvilke barrierer er der for forslagene? 

 
2 Hvordan kan uddannelsesinstitutionerne tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt 

med brug af it i almen, erhvervsrettet og videregående VEU, herunder i form af blended  

learning og e-læring? 

a. Hvilke udfordringer er der for at tilrettelægge undervisning med brug af it? 

b. Hvilke forslag findes der for at fremme brug af it i tilrettelæggelsen af undervisning? 

c. Hvilke barrierer er der for forslagene? 

Undersøgelsen arbejder således med en tredeling, der fokuserer på udfordringer, forslag og barri-

erer for forslagene. 

 

• Med udfordringer skal rapporten angive de nuværende problemer og målsætninger for un-

dervisning i og med it.  

• Med forslagene skal rapporten skitsere forskellige idéer, forsøgsordninger og midler til at 

imødegå udfordringen med undervisning i og med it.  

 
1 It i undervisning omfatter en bred vifte af tilrettelæggelsesformer fra e-læring til tilstedeværelsesundervisning med brug 
af computere. Forslagene i kataloget fokuserer på den ende af spekteret, hvor undervisningen er it-baseret (fx e-læring), 
fordi der særligt i forhold til VEU er mulighed for at styrke voksnes deltagelse gennem brug af fleksible tilrettelæggelses-
former, der ikke forudsætter fysisk tilstedeværelse på samme tid. Der findes undersøgelser, der fokuserer på anvendelse 
af digitale læremidler i tilstedeværelsesundervisning og betydningen for undervisernes arbejdstid (Rambøll og BCG, 2014 
og EVA, 2016), men disse omhandler grundskoleområdet og ikke VEU-området. 
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• Med barrierer for forslagene kan rapporten skitsere rammevilkår, lovgivning og betingelser, 

der på kort og langt sigt er udslagsgivende for undervisning i og med it.  

 

 

Det er hensigten, at kataloget skal komme med konkrete forslag, der kan indgå i Styrelsen for It 

og Lærings (STIL) arbejde med Strategi for digital læring på VEU-området, hvor målet er, at an-

vendelse af it, data og teknologi i uddannelse bidrager til, at børn, unge og voksne bliver så dyg-

tige, som de kan, og opnår kompetencer og dannelse, der gør dem til medskabere af fremtidens 

digitale samfund.  

 

 

Kataloget præsenterer i alt 12 forslag til indsatser på væsentlige udfordringer i forhold til hhv. it 

som mål for VEU og it som middel i VEU. Forslagene stammer fra EVA’s dataindsamling og er ef-

terfølgende, som beskrevet ovenfor, blevet såvel formelt valideret som vurderet af interessen-

terne. EVA har således ikke taget stilling til, hvorvidt forslagene bør realiseres.  

 

Hertil kommer, at forslagene i forskellig grad kan have både økonomiske og lovgivningsmæssige 

konsekvenser. Dette er vi generelt set ikke kommet nærmere ind på, dels fordi det ikke har været 

muligt inden for undersøgelsens rammer, dels fordi alle forslagene kan konkretiseres på mange 

forskellige måder med heraf følgende forskellige konsekvenser for såvel finansiering som lovgiv-

ning. 

 

I det følgende uddybes, hvordan EVA har grebet de enkelte dele af arbejdsprocessen an. 

2.2 Undersøgelsesdesign 
Dette afsnit beskriver EVA’s tilgang til de enkelte dele af undersøgelsen (se appendiks A for ud-

dybning). Figur 2 giver et overblik over undersøgelsens design. 

 
Figur 2 
EVA’s tilgang 

 

Dataindsamling 

Dataindsamlingen har omfattet hhv. en deskresearch og en interviewundersøgelse, som tilsam-

men har dannet grundlag for den følgende analyse. 

 

Deskresearchen har omfattet skriftlige kilder fra 2009 til 2016 i form af artikler, undersøgelser og 

rapporter, der belyser it-kompetencer i den danske befolkning, og hvordan man på VEU-området 

bruger it med særligt henblik på at gøre VEU mere fleksibel (se appendiks B for oversigt over ar-

tikler). 

 

I interviewundersøgelsen er der gennemført i alt 26 telefoninterview med videnspersoner inden 

for VEU-området. Tilsammen har informanterne viden om digitalisering, it-kompetencer og un-

dervisning i og med it på det almene, erhvervsrettede og videregående VEU-område. 

•Deskresearch

•Interview med 
videnspersoner

1. Dataindsamling

•Kortlægning af 
VEU-områdets 
udfordringer

•Udarbejdelse af 
løsningsforslag

2. Analysefase
•Interview med 
interessenter

3. 
Interessentvalidering

•Revidering af 
løsningsforslag

•Rapportskrivning

4. Afrapportering
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Analysefase 

På basis af de indsamlede data har EVA identificeret en række udfordringer med tilhørende for-

slag til idéer, der konkret adresserer de identificerede udfordringer. Kortlægningen har taget ud-

gangspunkt i strukturen i figur 2.  

Interessentvalidering 

Interessentvalidering har omfattet møder med otte interessenter i perioden 28. november til 5. 

december 2016. Interessentvalideringen resulterede i, at de 17 forslag, som EVA præsenterede 

for interessenterne, blev reduceret til 12 forslag. 

2.3 Rammer og bemanding 
Projektet er gennemført inden for en begrænset tidsramme fra oktober til december 2016 af en 

projektgruppe fra EVA med følgende bemanding: 

• Michael Andersen (Chefkonsulent) (Projektleder) 

• Malte Nyfos Mathiasen (VEU-Konsulent) 

• Mille Lassen (VEU-Konsulent) 

• Sia Hovmand Sørensen (VEU-Konsulent) 

• Anders Fiil Svane (Studentermedhjælp) 

• Simone Bang (Studentermedhjælp) 

• Terese Jørgensen (Studentermedhjælp). 

 

EVA vil gerne benytte lejligheden til at takke både informanter og interessenter for med meget 

kort varsel at stille op til hhv. interview og møder og bidrage med væsentlig viden og vigtige per-

spektiver. 
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3 It som mål for VEU 

I dette kapitel præsenterer vi fem forslag, som omhandler it som mål for VEU. Hermed menes for-

slag, som har til formål at styrke it-kompetencerne blandt voksne.  

3.1 Udfordringer i forhold til it som mål for VEU 
Det er bredt accepteret, at hastig teknologisk udvikling er et grundvilkår i den tid, vi lever i. Det 

skyldes både den globale konkurrence, som danske virksomheder tager del i, og politiske tiltag 

for at fremme digitaliseringen af samfundet.  

 

Med hensyn til virksomhedernes it-kompetencebehov og deres muligheder for at kunne klare sig i 

den globale konkurrence har det ligget uden for rammerne af denne undersøgelse at undersøge 

dette nærmere. En ny undersøgelse fra maj 2016 peger dog på, at udbuddet på trods af et sta-

digt stigende antal uddannede ikt-specialister ikke kan følge med efterspørgslen (Højbjerre Brauer 

Schultz (2016)). Dette er en udfordring, som både handler om aktiviteten på de eksisterende it-

uddannelser og sætter spørgsmålstegn ved, om uddannelserne i tilstrækkelig grad er rettet mod 

virksomhedernes behov.  

 

Rapporten Virksomheders behov for digitale kompetencer  

Hovedfremskrivningen i rapporten viser et efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-uddannede i 2030.  
For IKT-uddannede med erhvervsuddannelser eller korte videregående uddannelser er der et mindre 
overudbud, mens der for IKT-uddannede med hhv. lange og mellemlange videregående uddannelser 
er et underudbud på hhv. ca. 13.000 og knap 7.000 i 2030 (Højbjerre, Brauer, Schultz (s. 60:2016)). 

 

Med hensyn til politiske tiltag for at fremme digitaliseringen af samfundet er den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 2016-2020 (Regeringen, KL og Danske Regioner (2016)) et godt eksempel. 

Strategien har bl.a. som mål, at digitaliseringen af den offentlige sektor skal give borgerne ”kon-

kret værdi i deres dagligdag” og samtidig sikre, at ”alle kan deltage – både de digitalt parate og 

dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger” (Regeringen, KL og Dan-

ske Regioner (2016):14).  

 

Når vi kigger på digitaliseringens betydning for den enkelte, viser en undersøgelse fra CEVEA og 

HK, at op mod 876.000 job er i høj risiko for at blive automatiserede i den nærmeste fremtid (CE-

VEA og HK Danmark (2016)). Et studie fra Oxford Martin School viser ligeledes, at 47 pct. af de 

eksisterende amerikanske jobkategorier har over 70 pct. sandsynlighed for at blive automatiseret 

eller erstattet af digitale løsninger inden for 10-20 år (Frey og Osbourne (2013)). Det betyder, at 

arbejdsstyrkens sammensætning løbende skal tilpasses, og der vil i højere grad blive brug for 

medarbejdere, som kan betjene robotter og handle på de analyser, som maskiner i industrien i 

højere og højere grad selv kan producere.  

 

Men det er ikke kun i et fremadrettet perspektiv, at der vil blive brug for en højere grad af digi-

tale kompetencer. En analyse viser, at der allerede nu ses en tendens på arbejdspladserne i Eu-

ropa til, at de medarbejdere, som har de bedste it-kompetencer, varetager mere avancerede op-

gaver, end de af deres kollegaer, som ikke har de rette it-kompetencer. Der ses altså et skel i op-

gavevaretagelsen blandt medarbejdere i samme stilling på baggrund af deres it-kompetencer 

(ECORYS og Teknologisk Institut (2016)). 
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I forhold til en vurdering af omfanget af udfordringen med at sikre, at alle eller næsten alle 

voksne skal kunne fungere i et digitaliseret samfund, kan der både anlægges et mere optimistisk 

og et mindre optimistisk perspektiv på dette.  

 

Hvis vi først tager det mere optimistiske perspektiv, så er der tal, der fx viser, at andelen af fami-

lier i Danmark med adgang til internet i hjemmet lå på 91 % i 2016, og at 85 % af alle danskere 

mellem 16 og 89 år bruger en computer hver dag eller næsten hver dag (Danmarks Statistik 

(2016)). Det er et tilsvarende positivt billede, man får af, hvor langt befolkningens brug af it er 

nået, når man ser på Danmarks placering i The Digital Economy and Society Index (DESI (2016)), 

som giver et overblik på europæisk niveau med hensyn til den digitale udvikling i medlemslan-

dene.  

Indekset viser, at Danmark er det land i EU, som samlet set scorer højest, når man ser på indek-

sets fem dimensioner: 1) forbundethed (connectivity), 2) menneskelig kapital (human capital), 3) 

brug af internettet (use of internet), 4) integration af digital teknologi (integration of digital tech-

nology) og 5) offentlige digitale servicer (digital public services). Indekset måler bl.a. på adgang til 

bredbånd, kompetencer på både basalt og avanceret niveau, brugen af computere, internet mv., 

brug af sociale medier og e-handel mv. samt digitaliseringen af det offentlige system på flere pa-

rametre.  

 

Anlægger man et lidt mere kritisk perspektiv, kan man konstatere, at selvom Danmark ligger rela-

tivt godt placeret, viser undersøgelsen samtidig, at udviklingen i Danmark går langsommere end 

gennemsnittet i EU. Hertil kommer, at PIAAC2, der i 2011-12 testede voksnes (16-65 år) basale 

færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i 24 lande, fandt, at 28 % af dan-

skerne enten slet ikke har erfaring med brug af computer eller ikke kan løse simple opgaver på en 

computer (Rosdahl et al. (2013): 23, 25). OECD når således frem til, at mere end en million 

voksne i Danmark mangler basale it-færdigheder3. 

 

Den digitale udvikling i Danmark i to perspektiver 

Optimistisk perspektiv Kritisk perspektiv 

 91 % af danske familier har adgang til 

internettet i hjemmet (Danmarks Stati-

stik (2016)) 

 85 % af alle danskere mellem 16 og 89 

år bruger en computer hver dag eller 

næsten hver dag (Danmarks Statistik 

(2016)) 

 Danmark er det land, der er længst 

fremme i den digitale udvikling i et eu-

ropæisk perspektiv (DESI (2016)) 

 PIAAC-testen viste i 2013 at 28% af 

danskerne ikke har erfaring med com-

putere eller ikke kan løse simple opga-

ver på computer (Rosdahl et al. (2013)) 

 Danmarks digitale udvikling går nu 

langsommere end det europæiske gen-

nemsnit (DESI (2016)) 

 

Når så stor en gruppe mennesker har svært ved at bruge it, har vi at gøre med en stor udfordring 

i forhold til at realisere et gennemdigitaliseret samfund. Denne overordnede udfordring kan deles 

op i en række aspekter, der handler om dels udbuddet af relevante it-tilbud, dels efterspørgslen 
eller motivationen blandt voksne for at deltage i it-undervisning og dels uddannelsesinstitutioner-
nes praksis for at styrke de voksnes it-færdigheder. 

 
2 Programme for the International Assessment of Adult Competencies. OECD. 
3 Dette tal kan virke højt sammenlignet med tallene for Danmarks Statistik, ikke mindst når tallet fra DST omfatter en 
større gruppe af danskere. Der kan være flere årsager til, at Danmarks Statistiks undersøgelse viser, at en meget større 
andel af danskere bruger computeren. Det kan hænge sammen med, at PIAAC er en test, hvor deltagerne har skullet løse 
opgaver, mens Danmarks Statistiks undersøgelse er et spørgeskema, hvor deltagerne selv rapporterer deres kompetencer. 
Dermed kan der måske være tale om, at deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen bruger computeren ofte, men har en 
meget ensidig brug af enkelte programmer, mens deltagerne i PIAAC-undersøgelsen er blevet testet i forhold til en bre-
dere vifte af opgaver. 
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3.1.1 Udbuddet af it-undervisning 

Med hensyn til udbuddet af it-tilbud findes der i dag en række tilbud på forskellige niveauer og 

inden for forskellige dele af uddannelsessystemet rettet mod voksne. It-undervisning inden for 

almen VEU finder fx sted inden for folkeoplysningen og inden for almen voksenuddannelse (avu), 

der udbyder grundlæggende it. Mens et tilbud som Forberedende Voksenundervisning (FVU) ikke 

omfatter it. It-undervisning på det erhvervsrettede område finder fx sted på arbejdsmarkedsud-

dannelser (AMU) og på erhvervsuddannelse for voksne (euv). Mens der på det videregående ni-

veau findes it-undervisning på akademiniveau, diplomniveau og masterniveau.  

 

Vores interview og deskresearch viser, at der er flere veje at gå, hvis flere voksne skal lære it i ud-

dannelsessystemet. En mulighed er at sikre inddragelse af it i undervisningen for derved at udvikle 

it-kompetencerne blandt deltagerne. En anden mulighed er at styrke brugen af de eksisterende 

tilbud om særskilt it-undervisning eller at udvikle nye tilbud. Man kan også gøre begge dele. Der 

er brug for begge dele, da interviewundersøgelsen viser, at en udfordring, som mange voksne 

støder på, er, at man skal have en grundlæggende forståelse for it, før man kan indgå i undervis-

ning, der er it-baseret, eller undervisning, der inddrager it som arbejdsredskab. Det første forslag 
om at indføre FVU-it er et eksempel på, hvordan man kan udvikle nye tilbud på det mest grund-
læggende niveau. 
 
Hvis man i højere grad ønsker, at voksne skal deltage i undervisning, der også forudsætter it-

kompetencer på et vist niveau, kan man styrke indsatsen i forhold til at sikre, at de voksne har de 

nødvendige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Selvom det er vigtigt med gode un-

dervisningstilbud i faste rammer og med fast varighed, kan det for nogle voksne være et mere 

fleksibelt og individuelt rettet tilbud, der kan gøre en forskel. Det andet forslag handler derfor om 
et etablere fleksible tilbud, der sikrer, at deltagerne kan det it, der er nødvendigt for at påbe-
gynde undervisningen.  

3.1.2 Efterspørgslen efter undervisning, der styrker it-kompetencer  

Voksnes efterspørgsel efter undervisning afhænger af mange ting, herunder hvor let adgangen er 

til relevante tilbud, som det førnævnte nye tilbud om FVU-it adresserede. Men også et mere om-

fattende udbud af AMU-kurser udbudt som e-læring kan gøre det lettere for voksne at uddanne 

sig, samtidig med at de skal passe job og familiære forpligtelser. Selvom det primære faglige ind-

hold af AMU-kurser udbudt som e-læring kan være et andet end it, vil deltagelsen i e-læring na-

turligt kunne øge deltagernes kendskab til og kompetencer med hensyn til it. Det tredje forslag er 
derfor flere AMU-kurser udbudt som e-læring.  

3.1.3 Uddannelsesinstitutionernes praksis 

Med hensyn til uddannelsesinstitutionernes praksis peger både interviewundersøgelsen og de-

skresearchen på, at ikke alle undervisere har tilstrækkeligt gode pædagogisk-didaktiske kompe-

tencer til at inddrage it i undervisningen og undervise it-baseret og lære deltagerne at bruge og 

forstå mulighederne i it. Samtidig opleves det som en stor udfordring, hvis underviseren ikke i høj 

nok grad har de tekniske kompetencer til at bruge de teknologier, som benyttes i undervisningen. 

Det kan betyde, at der går tid fra undervisningen til tekniske it-udfordringer, ligesom den it-base-

rede undervisning kan blive sværere for underviseren at gennemføre. Et fjerde forslag handler 
derfor om at prioritere en efteruddannelsesindsats inden for it-området for underviserne.  
 

Men en ting er undervisernes it-kompetencer, noget andet er de formelle krav til undervisningen 

med hensyn til inddragelsen af it. Det er langt fra givet, at it inddrages i undervisningen, da det i 

flere tilfælde er op til underviseren selv at bestemme, i hvilken grad it inddrages. Det betyder 

også, at der er stor forskel på, hvorvidt deltagerne i VEU stifter bekendtskab med forskellige it-

systemer og -platforme, samt hvorvidt de lærer forskellige it-værktøjer at kende i forbindelse med 

deres kursus eller efteruddannelse. Et femte forslag handler derfor om at styrke de formelle krav 
til undervisningen om anvendelse af it.  
 

Nedenfor præsenterer vi kort de fem forslag til at styrke it som mål for VEU.  
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3.2 Forslag 1: FVU-it som et nyt tilbud 
Et konkret forslag, som knytter sig til det almene område, er at tilbyde FVU-it som et nyt tilbud til 

målgruppen af kortuddannede voksne. FVU-it er undervisning i basale it-færdigheder inden for 

rammerne af FVU. I 2008 blev der lavet et forsøg med FVU-it. Forsøgsperioden på 6 måneder blev 

forlænget, og forsøget blev evalueret positivt af konsulenthuset Rambøll, som stod for evaluerin-

gen. Rambøll vurderede at ministeriet ”nu har et solidt grundlag” for at permanentgøre forsøget 

(Rambøll 2009). En anden mulighed er at styrke det nuværende tilbud på avu, hvor der tilbydes 

to kurser, grundlæggende it, basis og grundlæggende it, niveau G. Skal aktiviteten styrkes på 

avu, grundlæggende it, kan der være grund til at se på både deltagerbetalingen og det forhold, 

at avu udbydes på færre institutioner end FVU. 

 

Fra interviewene ved vi, at der er gode erfaringer med FVU-it. Ligesom der er videnspersoner, som 

nævner, at FVU-it vil være relevant at inddrage i den nuværende kursusportefølje på det almene 

område. FVU-it har den fordel, at hvis det inddrages som et FVU-tilbud under de nuværende vil-

kår, vil kurset være gratis og lettilgængeligt for beskæftigede på visse overenskomster, hvor ad-

gangen til FVU er sikret. Kurset henvender sig til voksne, som har meget begrænsede erfaringer 

med it, og der er blandt nogle videnspersoner en forståelse af, at denne gruppe findes og er rele-

vant at få i gang med at bruge it. Dette hænger også sammen med en generel forståelse af, at 

der fremadrettet ikke vil blive mindre brug for it-færdigheder, og at det er vigtigt at hjælpe de 

voksne, som ikke er it-brugere, til at komme i gang.  

 

Deskresearch 

PIAAC-undersøgelsen viser, at der er et stort overlap mellem voksne, som mangler grundlæggende 
færdigheder i forhold til læsning og matematik, og voksne, som mangler færdigheder i it-problem-
løsning (Rosdahl et al. (2013)). Der kan derfor være god grund til at tænke i sammenhænge mellem 
undervisningen i læsning og matematik samt it-færdigheder.  

 

En vidensperson påpeger, at FVU-it vil være et særdeles relevant tilbud, men at man godt vil 

kunne tænke i en løsning, hvor timetallet sættes ned i forhold til forsøgsordningen fra 2008, hvor 

der var 40-60 timer på hhv. trin 1 og trin 2 og 60-80 timer på trin 3 (Rambøll 2009). Derudover 

er det vigtigt at kigge nærmere på, at indholdet i kurset løbende kan tilpasses nye teknologier, 

programmer og behov for deltageren eller arbejdsmarkedet. 

 

Interessentperspektiver 

Interessenterne var overvejende positive over for forslaget om at indføre FVU-it. En interessent over-
vejer, hvorvidt dette bibringer noget nyt, da mange udbydere af FVU generelt inddrager it på grund-
læggende niveau. Med de nye FVU og OBU bekendtgørelser er det per 1.1.2017 blevet et krav, at it 
inddrages i både FVU og OBU 
 
En anden overvejelse er, at der er brug for at kigge på, hvordan man motiverer voksne, som mangler 
grundlæggende færdigheder i skrivning, læsning og regning, til at gå i gang. En overvejelse i den 
forbindelse er at inddrage disse grundlæggende færdigheder som sekundær læring i et it-kursus. For 
derved at gøre det mindre tabuiseret og mere tilgængeligt.  
 
 

 

Barrierer 
Forslaget vil kræve en særskilt finansiering, hvilket kan være en barriere i sig selv. Både interes-

senter og videnspersoner ser en fordel i tilbuddet FVU-it, men det vil kræve oprettelsen af et nyt 

tilbud. Alternativt kan man kigge mod grundlæggende it på avu.  

 

Et alternativ til indførelsen af det nye tilbud, FVU-it, er at gøre det eksisterende tilbud, grundlæg-

gende it på avu mere attraktivt. På nuværende tidspunkt er der, som nævnt, mulighed for at tage 
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de to fag grundlæggende it, basis og grundlæggende it, niveau G på avu. Avu er undervisning på 

grundskoleniveau, og man kan derfor med rette se på dette som et tilbud til gruppen af voksne, 

som mangler de basale it-færdigheder, som kræves både i forbindelse med it-baseret undervis-

ning og på arbejdsmarkedet ved varetagelse af arbejde, som ikke kræver en it-faglighed, men i 

stedet et grundlæggende kendskab til it.  

 

Fagene blev indført i skoleåret 2009/20104, og siden indførelsen er der sket et stort fald i antallet 

af deltagere, der påbegynder et af de to avu-kurser i grundlæggende it fra sammenlagt 17.820 i 

skoleåret 2009/2010 til 1.491 i skoleåret 2014/20155. Det store fald i antallet af deltagere er 

sammenfaldende med indførelsen af genopretningspakken, der trådte i kraft 1. januar 2011 og 

bl.a. betød et øget deltagergebyr på grundlæggende it for alle samt fuld deltagerbetaling6 for 

voksne med en videregående uddannelse (UVM (2010)). Hvis man vil holde fast i grundlæggende 

it på avu som it-tilbuddet på det grundlæggende niveau, er der derfor brug for en indsats for at 

øge aktivitetsniveauet og gøre tilbuddet mere tilgængeligt for den store gruppe af voksne, som vi 

på baggrund af PIAAC-undersøgelsen ved, mangler basale færdigheder i it. Endvidere er det væ-

sentligt at være opmærksom på det forhold, at avu kun kan udbydes af VUC, mens FVU også ud-

bydes af VUC’ernes driftsoverenskomstparter. Det er dermed også et tilbud, som potentielt kan 

udbydes bredere end grundlæggende it på avu. Samtidig er deltagelse i avu ikke en del af over-

enskomstaftaler, som FVU er det.  

3.3 Forslag 2: Fleksible it-introduktionstilbud eller åbne 
tilbud 

Gennem undersøgelsen er det blevet klart, at de it-færdigheder, som kræves for at kunne gen-

nemføre it-baseret undervisning eller deltage i tilstedeværelsesundervisning, der anvender it som 

redskab, ikke nødvendigvis er til stede hos alle deltagere på VEU-området. Et tværgående forslag 

vil derfor være at skabe tilbud, som kan hjælpe deltagerne i VEU med at opnå it-færdigheder på 

et niveau, som er nødvendigt for at anvende it som redskab i undervisningen, hvad enten den er 

it-baseret eller med fysisk tilstedeværelse. 

 

Et forslag vil derfor være at kigge nærmere på mulighederne for, at uddannelsesinstitutionerne 

kan tilbyde nogle introducerende fleksible it-tilbud for de deltagere, som har et behov for at 

styrke deres grundlæggende it-færdigheder. Det kan være introducerende tilbud med fokus på 

tekstbehandlingsprogrammer, regneark mv., men det kan også i højere grad have fokus på de 

platforme, der benyttes til kommunikation, skema og upload af tekster, opgaver mv. Der er der-

for tale om et behov, der ikke kun omhandler værktøjsprogrammer, men også noget mere intro-

ducerende til det at arbejde med it i undervisningen. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig 

for øje, at nogle deltagere i VEU kan have haft mange år væk fra skolebænken og måske aldrig 

har været vant til at lære ved hjælp af it. For andre kan it-færdighederne være stærke inden for 

de programmer, som de bruger til dagligt, men det at arbejde på en læringsplatform kan stadig 

være en udfordring for den enkelte. 

 

Når forslaget omhandler fleksible tilbud, så handler det både om varigheden af det enkelte tilbud 

og om, hvem der skal have tilbuddet. Der vil være en andel af deltagerne, som ikke vil have be-

hov for tilbuddene. Derfor er det også vigtigt, at tilbuddene ikke bliver obligatoriske, men kun til-

bydes de deltagere, som har behovet. Når varigheden af et introducerende it-tilbud skal kunne 

varieres, så kan man kigge på det, der på avu kaldes supplerende, differentieret undervisning, 

som er en pulje af timer, der kan inddrages, hvor det er nødvendigt for at styrke læring.  

 

Af den nuværende vejledning til supplerende, differentieret undervisning på avu fremgår det, at 

brugen af it ikke er et mål i sig selv for den supplerende, differentierede undervisning. It anvendes 

i stedet ”som et redskab i undervisningen, hvor det kan styrke den enkelte deltager i forhold til 

 
4 Før skoleåret 2009/2010 var der mulighed for fagene Edb – Informatik Trin 2, Edb – Basis, Edb, Layout, Edb Maskin-
skrivning, Basis, Edb, Tekstbehandling, Edb, Trin 1.  
5 Undervisningsministeriets Databank. 
6 For deltagere uden en videregående uddannelse var deltagergebyret 300 kr. før 2011, nu er det 1.200 kr. på VUF. For 
deltagere med en videregående uddannelse er prisen steget til 4.896 kr. mens det for pensionister og efterlønsmodtagere 
uden en videregående uddannelse er 1.900 kr. (VUF (2016a), VUF (2016b), VUF (2016c)).  
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det faglige niveau og læringsprocessen” (Vejledning til supplerende, differentieret undervisning – 
almen voksenuddannelse) og dermed ikke i forhold til at lære almene it-funktioner. Det vil derfor 

kræve en ændring, hvis de timer skal kunne bruges til at opkvalificere avu-deltagernes it-færdig-

heder, men modellen med timer, som kan bruges til de deltagere, som har brug for ekstra under-

visning og støtte i arbejdet med it for at få mere ud af den it-baserede undervisning, er en model, 

som måske vil være relevant at inddrage i de fleksible it-introduktionstilbud i tilknytning til andre 

undervisningstilbud end avu. 

 

En anden mulighed kan være at oprette åbne tilbud på uddannelsesinstitutionerne, hvor delta-

gerne kan henvende sig både med konkrete problemer og for en generel introduktion til de pro-

grammer og systemer, som den pågældende skole arbejder med. Her vil det være essentielt, at 

muligheden for at deltage på åbent tilbud videregives til deltagerne på VEU så tidligt som muligt 

for dermed at give dem mulighed for at benytte de åbne tilbud allerede inden undervisningsstart.  

 

Interessentperspektiver 

Overordnet set er interessenterne positive over for dette forslag. En kommentar er, at denne form for 
introducerende undervisning og hjælp til it-programmer, -platforme og -systemer også kan ligge i 
åbne tilbud. I de åbne tilbud kan deltagerne henvende sig med deres spørgsmål og få hjælp til at 
lære de forskellige programmer at kende.  
 
En interessent påpeger samtidig, at det er vigtigt, at det ikke er formelle kurser, men fleksible tilbud 
af forskellig varighed (fx et tilbud på to timer til en opfriskning af it-færdigheder og måske to dage, 
hvis det er helt nyt for deltageren at arbejde med it), som kan ligge på de institutioner, hvor deltage-
rens VEU foregår. 

 

Deskresearch 

Flere studier viser, ligesom vores interview med videnspersoner, at der er en udfordring, når undervis-
ning it-baseres, og deltagerne ikke har de krævede it-færdigheder for at gennemføre kurset. To stu-
dier beskriver, at på AMU-området er kurserne korte, og der er ikke tid til at nå både den faglige del 
af kurset og de it-tekniske udfordringer, som deltagerne har (Carøe 2011: 41, Nielsen 2012: 16). 
 
En undersøgelse fra EVA viser, at der tidligere har været gode erfaringer med et forsøg med ord- og 
regneværksteder for kortuddannede voksne på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner (EVA 
2009). 

 

Barrierer 
Det afgørende, og dermed også en barriere for fleksible it-introduktionstilbud eller åbne tilbud, 

er, at ressourcerne hertil skal findes uden for den faglige undervisning, da erfaringer fra videns-

personer er, at der går tid fra den faglige undervisning til at løse it-tekniske problemer og intro-

ducere deltageren til it generelt, hvilket betyder, at undervisningen presses grundet deltagernes 

manglende it-kompetencer. Endvidere vil der være behov for at se nærmere på, ud fra hvilke 

overvejelser, behov og eventuelt test deltagerne skal tilbydes kurser. Denne barriere vil ikke gøre 

sig gældende for de åbne tilbud, hvor alle, der oplever et behov, vil kunne gå hen. 

3.4 Forslag 3: Flere arbejdsmarkedsuddannelser udbydes 
som e-læring 

En pointe fra deskresearchen og interviewundersøgelsen er, at når deltagerne benytter e-læring 

og dermed it som redskab til at opnå læring om et fagligt område, så styrkes deres it-kompeten-

cer generelt. Et større udbud af e-læring vil derfor give flere AMU-deltagere mulighed for at opnå 

en større fortrolighed med og et større kendskab til it, da de ved deltagelse i e-læring bliver nødt 

til at sætte sig ind i og arbejde med it under kurset/efteruddannelsen, selvom kursets faglige ind-
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hold ikke handler om it. Samtidig er e-læringsformen for mange kursister på AMU attraktiv. Der-

med vil man ved at øge udbuddet af e-læring både efterkomme et ønske om mere fleksibilitet og 

samtidig øge it-kompetencerne gennem inddragelse af it i undervisningen. 

 

Forslaget peger på, at flere AMU-kurser kan udbydes som e-læring eller blended learning. Forslag 

9 og 10 peger på forhold knyttet til tilrettelæggelsen af sådanne kurser. Forslaget er ikke nødven-

digvis udtryk for et ønske om, at færre amu-kurser tilbydes som tilstedeværelsesundervisning, 

men at det for flere kurser er muligt at vælge mellem tilrettelæggelsesformer. Videnspersoner ud-

trykker ønske om, at der fortsat også opretholdes mulighed for tilstedeværelsesundervisning for 

de deltagere, der trives bedst med denne tilrettelæggelsesform. Denne pointe ses også i en tidli-

gere EVA-undersøgelse, som netop påpeger, at e-læring for nogle vil være et mindre relevant til-

bud, hvis der fx er fokus på sociale aspekter af læring eller fokus på erfaringsudveksling, selvom 

den teknologisk udvikling kan betyde bedre muligheder herfor i fremtiden (EVA 2011) 

 

Når der i højere grad benyttes e-læring, opstår der samtidig nye pædagogiske og didaktiske mu-

ligheder, som betyder ændringer i undervisernes opgaveløsning. Dette kan både betyde, at nogle 

opgaver træder i baggrunden, mens nye opstår, og at ressourcefordelingen på de enkelte ar-

bejdsopgaver ændres. 

 

Interessentperspektiver 

Interessenter udtrykker stor interesse for at udvikle mere fleksible AMU-kurser, herunder som e-læ-
ring. En interessent understreger, at det er vigtigt at kunne sikre deltagernes forudsætninger for at 
deltage i et rent e-læringskursus. Opmærksomheden kan henledes på det tværgående forslag, som 
handler om at sikre, at der er mulighed for introducerende it-kurser, når deltagere skal i gang med 
undervisning, som er it-baseret. Ligesom videnspersoner peger også interessenter på, at der fortsat 
skal være mulighed for at vælge tilstedeværelsesundervisning.  

 

Deskresearch 

En undersøgelse peger på, at erhvervsrettet undervisning med it i form af e-læring i sig selv giver del-
tagerne digitale kompetencer (Christensen et al. (2014)). 

Barrierer 

Der peges i interviewene på, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er en del af 

AMU-kurserne, hvor indholdet eller dele af det er egnet til e-læring. En væsentlig barriere for et 

øget udbud af e-læring er, at det både er ressourcekrævende og omkostningstungt for institutio-

nerne at opstarte e-læring, da der skal investeres i platforme, udvikling af materialer og kompe-

tenceudvikling af undervisere. På længere sigt vil disse investeringer betyde at ressourcer brugt til 

udvikling i højere grad kan allokeres til underviseropgaver mv. Der kan desuden være mangel på 

undervisere med kompetencer til at varetage e-læring.  

3.5 Forslag 4: Udvikling af undervisernes  
it-kompetencer 

Dette forslag svarer på en tværgående udfordring i VEU-systemet. Deskresearchen og interview 

viser, at ikke alle undervisere har kompetencer til at lave it-baseret undervisning eller inddrage it i 

tilstedeværelsesundervisning. Den it-baserede undervisning og inddragelse af it i tilstedeværelses-

undervisning anses af flere videnspersoner som et vigtigt element i udviklingen af it-kompetencer, 

og det er derfor vigtigt, at underviserne mestrer forskellige undervisningsmetoder, som tager ud-

gangspunkt i it.  
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Samtidig er det vigtigt, at der er tale om både undervisernes pædagogisk-didaktiske kompetencer 

med hensyn til tilrettelæggelse af it-baseret undervisning og deres tekniske kompetencer. De pæ-

dagogisk-didaktiske kompetencer er vigtige for at skabe de bedst mulige læringsresultater, mens 

de tekniske kompetencer sikrer, at der kan være progression i undervisningen, fordi underviseren 

optimalt set er i stand til at løse de tekniske udfordringer, som kan opstå i løbet af undervisnin-

gen (Dirckinck-Holmfeld 2009: 67, Jessing og Nistrup 2010: 22). 

 

Der er derfor brug for kompetenceudvikling blandt underviserne på VEU-området som helhed. 

Kompetenceudviklingen kan tage mange former, og der er også mange forskellige holdninger til, 

hvordan den skal varetages. På nogle uddannelsesinstitutioner er der gode erfaringer med at 

holde kompetenceudviklingen internt. Det kan være gennem både sidemandsoplæring og deci-

derede workshops, der arbejder med udvikling af undervisningsmateriale og derigennem udvikler 

undervisernes kendskab til og kompetencer i at udvikle og benytte it-baseret undervisning.  

 

Der er ikke videnspersoner, som giver udtryk for, at der er behov for oprettelse af nye moduler 

eller uddannelser til at understøtte denne udvikling. Der er da også eksempler på eksisterende 

formelle forløb, som kan bruges, hvis skolerne oplever et behov for at have en grundigere forstå-

else af digital læring. Et eksempel er det udbudte diplommodul digital læring, som udbydes i et 

samarbejde mellem eVidenCenter og Metropol. Formålet med uddannelsen er at give undervisere 

på AMU og EUD didaktiske, pædagogiske og tekniske kompetencer inden for e-læring (eViden-

Center (2016)).  

 

De indsamlede erfaringer peger på, at der i høj grad er behov for, at underviserne opkvalificeres 

internt og med en tæt kobling til udvikling af it-baserede undervisningsforløb for derigennem at 

sikre den bedste transfer mellem det lærte og det, underviserne praktiserer i deres undervisning. 

Det betyder dog også, at der er behov for en systematisk tilgang på de enkelte uddannelsesinsti-

tutioner, således at det ikke kun er de mest engagerede og interesserede undervisere, som arbej-

der med udviklingen af it-kompetencer og it-baserede undervisningsforløb.  

 

Interessentperspektiver 

Interessenterne er over en bred kam enige i, at det skal sikres, at underviserne har de it-kompeten-
cer, der er behov for i forhold til både it-baseret undervisning og inddragelse af it i den undervisning, 
som de varetager. Der er dog ikke enighed om, at det skal gøres på en bestemt måde.  
 
Især er der ikke opbakning til en særlig certificering af alle undervisere på VEU-området. Der er flere 
interessenter, der peger på, at en sådan certificering i højere grad skaber modstand blandt undervi-
serne, og at de kompetencer, de opnår, ikke i lige så høj grad tages i brug med det samme, som hvis 
man fx arbejder med intern kompetenceudvikling og derigennem udvikler it-baserede undervisnings-
forløb, som efterfølgende tages i brug.  

 

Deskresearch 

Flere studier peger på, at i projekter, hvor der er en indledende kompetenceudvikling for de undervi-
sere, som skal undervise it-baseret eller ved ren e-læring, er der gode erfaringer med, at underviserne 
i højere grad føler sig klædt på til at undervise på den nye måde (Andreasen 2012: 11, Weitze et al. 
2013, EVA 2013: 22) 
 
I litteratur om implementering af e-læring i erhvervsrettet undervisning er det en gennemgående po-
inte, at undervisernes kompetencer er en afgørende faktor for succesfuld implementering. En anden 
gennemgående pointe er, at ledelse er den anden afgørende faktor for succesfuld implementering. 
Institutioner, der vil arbejde med e-læring, skal tage grundlæggende strategiske beslutninger om, 
hvorfor de vil udbyde e-læring og hvordan, og disse beslutninger skal formidles til underviserne og 
danne udgangspunkt for strategisk kompetenceudvikling (Christensen et al. (2014)). 
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Barrierer 

Det kan være svært at sikre, at kompetenceudvikling i it prioriteres. I den forbindelse kan der op-

stå en barriere, hvis kompetenceudviklingen ikke understøttes af ledelsen og er en del af en stra-

tegisk prioritering af it. I et sådant tilfælde kan det være vanskeligt for den enkelte underviser at 

bringe de nye kompetencer i spil. 

3.6 Forslag 5: Formel sikring af at it bruges i højere grad i 
undervisningen 

Det er et synspunkt fra interviewene med videnspersoner, at en vigtig del af udviklingen af it-

kompetencer hos deltagerne i VEU på tværs af uddannelsesniveau er at inddrage it i undervisnin-

gen i højere grad. Argumentet er, at når it inddrages i undervisningen, så opnår deltagerne lø-

bende it-kompetencer, selvom undervisningen ikke omhandler it direkte, men i stedet benytter it 

som middel til læring. Dette forslag giver altså et bud på, hvordan man ved at inddrage it som 

middel opnår en højere forståelse for it og funktionerne heri, hvilket er vigtigt for fremtidig brug 

af it. 

 

Der er flere veje til sikring af, at it i højere grad bruges i undervisningen. En måde er ved at ind-

skrive it i uddannelsesbekendtgørelserne. Det at undervise med inddragelse af it som redskab er 

allerede indskrevet i bekendtgørelser på det almene område, senest i FVU og OBU bekendtgørel-

serne, som trådte i kraft 1.1.2017. Der er dog væsentlige forskelle på, hvor detaljeret og med 

hvilken vægt vigtigheden af inddragelse af it er beskrevet. På erhvervsuddannelserne er der i for-

bindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 kommet øget fokus på digitalisering og der 

er udgivet en ”Strategi for den digitale erhvervsuddannelse”. Strategien angiver en række op-

mærksomhedspunkter, som den enkelte erhvervsskole bør overveje for at systematisere arbejdet 

med at digitalisere erhvervsuddannelserne. Dette fokus på inddragelse af it i undervisningen er 

dog ikke for alle uddannelser formaliseret som krav i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. På 

det videregående område har underviserne generelt set stor metodefrihed. En pointe fra videns-

personer er, at så længe der er mulighed for at slippe uden om at tilrettelægge sin undervisning 

med inddragelse af it, så vil der være en gruppe af undervisere på uddannelsesinstitutionerne, 

som hellere vil undgå at inddrage it, og derfor er der et reelt behov for, at uddannelsesbekendt-

gørelserne opdateres med et krav om anvendelse af it, når det er et relevant redskab, hvis det 

skal sikres, at alle deltagere på VEU kommer i berøring med it gennem undervisningen.  

 

Interessentperspektiver 

Interessenterne er principielt enige i, at it skal være en del af undervisningen på VEU. Men det er dog 
ikke alle interessenter, som er overbeviste om, at et forslag som dette vil være vejen frem. For en in-
teressent handler det i højere grad om at gøre det mere attraktivt at benytte it i undervisningen, og 
for andre interessenter vurderes det, at de ressourcer, der skal bruges på at gennemgå alle bekendt-
gørelserne, uddannelsesmål m.m., er for store i forhold til det, som vil komme ud af at ændre i be-
kendtgørelserne. Holdningen er, at der, hvor det er nødvendigt, er kravet allerede tilpasset. 
 
I forhold til det videregående område er der fra interessenter ikke ønske om at ændre på underviser-
nes metodefrihed. Men der er interessenter, der har en oplevelse af et behov for at styrke fokus på 
inddragelse af it. De peger på, at dette fx kan ske gennem de eksisterende incitamentstrukturer så-
som institutionernes udviklingskontrakter.  

 

Barrierer 
En barriere for forslaget kan være, at selvom man ændrer i bekendtgørelserne og gør inddragel-

sen af it og dermed udviklingen af deltagernes it-kompetencer obligatorisk, så vil der være for-

skellige tilgange og kompetencer blandt undervisere med hensyn til inddragelsen af it. Samtidig 

er det vigtigt, at inddragelsen af it sker i overensstemmelse med faget og ikke på bekostning af 

det faglige udbytte. 
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4 It som middel i VEU 

I dette kapitel præsenterer vi syv forslag, som omhandler it som middel i VEU med henblik på 

mere fleksibel tilrettelæggelse for at gøre det nemmere og mere attraktivt at deltage. Undersø-

gelsen forholder sig ikke til det store felt af it som middel, der handler om de didaktiske mulighe-

der for at understøtte læring, der kan anvendes inden for såvel ordinær uddannelse som VEU. 

4.1 Udfordringer i forhold til it som middel i VEU 
It anvendes allerede i dag i vidt omfang inden for forskellige dele af VEU-området til at give delta-

gerne mere fleksible tilbud. Dette finder sted på alle niveauer fra FVU, avu og hf-enkeltfag, som 

VUC’er udbyder som fleksibel e-baseret undervisning, over udviklingsarbejde med e-læring på 

AMU og akademiuddannelser udbudt som e-læring (SmartLearning), til diplom- og masteruddan-

nelser, der tilrettelægges på professionshøjskoler og universiteter som blended learning. 

 

Men hvis denne udvikling skal accelereres, er der en række udfordringer, der skal adresseres. Det 

handler dels om de forudsætninger, der skal være til stede, for at brugere og undervisere finder 

e-læring og blended learning attraktivt. Dels om udfordringer, der følger af nye måder at under-

vise og lære på. Dels om udfordringer, der handler om at fremme brugen af de nye muligheder. 

Lad os se på nogle af udfordringerne hver for sig og de forslag, der adresserer disse. 

4.1.1 Udfordringer med hensyn til at skabe forudsætninger for attraktive tilbud 

Hvor attraktivt e-læring eller blended learning opleves af deltagere og undervisere, afhænger af 

en lang række forhold, hvor noget handler om teknik, mens andet handler om pædagogik og di-

daktik. 

 

Skal det være let at bruge it, skal der være adgang til brugervenlige platforme. Manglen på vel-

fungerende brugervenlige platforme er en af de udfordringer, som interviewundersøgelsen og 

deskresearchen peger på som en udfordring for skolerne. Derudover er det vedligeholdelsen og 

opdateringen af platformene, som kan være en udfordring. Fra et deltagerperspektiv kan det 

være en udfordring at skulle sætte sig ind i nye platforme, hvis man deltager i efteruddannelse 

hos forskellige udbydere, som har hver deres platform. Hvis platformene kan bruges på tværs af 

forskellige uddannelser og institutioner, kan det være med til at mindske barrierer mellem disse. 

Det første forslag handler derfor om at udvikle og sikre velfungerende platforme. 
 
Men uanset de tekniske systemer, man har, opstår der løbende problemer undervejs, når man 

bruger dem. Hvis der ikke er tilstrækkelig direkte adgang til støtte i de situationer, er det en ud-

fordring. Men det er ikke kun et spørgsmål om teknik. E-læring og blended learning er nye må-

der at undervise og lære på, som kræver en tilpasset pædagogik og didaktik. Det er derfor en ud-

fordring, hvis underviserne ikke er klædt på til at kunne håndtere sådanne former for pædagogik 

og didaktik. Det andet forslag handler derfor om at sikre support i form af adgang til enten su-
perbrugere eller it-konsulenter med spidskompetencer i forhold til både det tekniske og det pæ-
dagogisk-didaktiske. 

4.1.2 Udfordringer som følge af nye måder at undervise og lære på 

Når underviserne og deltagerne ikke er – eller i langt mindre grad sammenlignet med tilstedevæ-

relsesundervisning er – samtidigt på samme sted, skaber det en udfordring i forhold til at doku-

mentere faglig progression og læringsudbytte. Der må derfor udvikles nye prøveformer, der pas-

ser til nye måder at lære på. Samtidig kan det i nogle sammenhænge være en udfordring, at der 
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ikke i lige så høj grad er tillid til, at læringsudbyttet på et virtuelt kursus modsvarer læringsudbyt-

tet på et tilstedeværelseskursus. Her kan en tættere løbende opfølgning og tilpassede test af læ-

ringsudbyttet være med til at opbygge en tillid til denne type af kurser. Det tredje forslag handler 
derfor om at udvikle nye prøveformer. 
 

Men også spørgsmålet om tilstedeværelse udfordres med e-læring og blended learning, der 

netop giver mulighed for, at læring kan finde sted uden for bestemte fysiske lokaliteter og på 

tidspunkter, der i højere grad passer de lærende. Udfordringen kan håndteres på forskellige må-

der, lige fra at man ophører med at stille krav om tilstedeværelse og alene ser på, hvad der kom-

mer ud af læreprocesserne, og til at man laver tilstedeværelsesregler, der passer til digitale/virtu-

elle rammer. Det fjerde forslag handler derfor om at skabe rammer for mere fleksibel tilstedevæ-
relse på AMU.  
 
Tilsvarende bliver spørgsmålet om varigheden af kurser udfordret af de nye muligheder for fleksi-

bel tilrettelæggelse med it. Varighed handler ikke kun om it, men lige så meget om gamle regler 

og måden, udbuddene er tilrettelagt på. Når de fysiske hold erstattes af mere differentierede for-

løb tilpasset brugerne, er det en god anledning til at løsne kravene til kursernes varighed. Samti-

dig kan en mere fleksibel varighed betyde, at deltagerne i højere grad end i dag kan få et forløb 

med en varighed tilpasset deres situation. En udfordring i dag er netop, at deltagere på AMU i 

nogle tilfælde har forudgående viden, som betyder, at de hurtigt begynder at kede sig, eller at de 

ikke er vant til at lære og derfor har brug for at kunne få gentaget væsentlige pointer eller ar-

bejde mere indgående med opgaverne. Det femte forslag handler derfor om at gøre varigheden 
af AMU-kurser mere fleksibel. 

4.1.3 Udfordringer med at fremme brugen af nye it-baserede læringsmuligheder 

Digitaliseringen giver helt nye muligheder for læring og anerkendelse af læring, men det er en 

udfordring at fremme brugen af de nye muligheder. Et eksempel på dette er i højere grad at gøre 

brug af Massive Open Online Courses (MOOCs) som en meget fleksibel læringsaktivitet, der må-

ske især har potentiale inden for videregående uddannelser. Det sjette forslag handler derfor om 
at styrke brug af MOOCs. 
 

Der har i en årrække været mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer inden 

for VEU-området, men aktiviteten har været relativt begrænset. It-området er kendetegnet ved 

mange autodidakte, som endnu ikke har papir på deres kompetencer. Dette kan betyde, at it-

medarbejdere uden papirer på deres kompetencer er mere udsatte, når afdelinger effektiviserer, 

ligesom vores interviewundersøgelse viser, at der er kommet et generelt større fokus på, at it-

medarbejdere har papirer på deres kompetencer. Der er derfor et særligt potentiale i at lave dele 

af disse RKV’er i forhold til it-uddannelsesmål digitalt. Det syvende forslag handler derfor om digi-
talisering af dele af RKV på it-området. 
 

Nedenfor følger de syv forslag, der knytter an til it som middel.  

4.2 Forslag 6: Udvikling af fælles it-baserede 
undervisningsplatforme 

Forslaget sigter mod, at ministeriet eller fx klynger af uddannelsesinstitutioner udvikler og drifter 

it-baserede undervisningsplatforme. En undervisningsplatform tilbyder et virtuelt læringsrum for 

undervisere og deltagere. Når der er ønske om central udvikling og drift er det et forslag, der re-

laterer sig til initiativer som EMU - Danmarks læringsportal og Brugerportalinitiativet, idet disse to 

initiativer dog ikke indbefatter en fælles undervisningsplatform.7  En fælles undervisningsplatform 

skal udnytte de nyeste teknologiske muligheder for at dele information, digitale undervisningsma-

terialer, kommunikere og undervise it-baseret. 

 

Nogle videnspersoner peger på, at fælles it-baserede undervisningsplatforme giver bedre mulig-

hed for at dele digitalt undervisningsmateriale, hvilket er en stor fordel, da materialet kan være 

 
7 EMU er en materialeplatform. I brugerportalinitiativer er en del af portalen en læringsplatform, men den enkelte kom-
mune vælger udbyder af denne efter et centralt forslag til kravspecifikation.   
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ressourcekrævende at udvikle. Der peges også på, at der mangler tilstrækkeligt gode platforme til 

it-baseret undervisning. Både deltagere og undervisere har brug for brugervenlige og lettilgænge-

lige platforme og materialer af høj kvalitet. Brugervenlighed og tilgængelighed handler både om, 

at platforme er lette at lære at bruge uden forudgående erfaring med e-læring og om at platfor-

mene rent teknisk skal være tilgængelig fra alle operativsystemer og enheder. Det er imidlertid 

ressourcekrævende og tungt at udvikle og drifte en platform og materialer af høj kvalitet på den 

enkelte institution, hvilket især på mindre institutioner kan svække incitamentet til at udbyde it-

baseret undervisning.  

 

Interessentperspektiver 

Flere interessenter vurderer, at der er et stort behov for at udvikle it-baserede undervisningsplat-
forme. Det er en barriere, at it-platforme er dyre at udvikle i mange versioner. Det giver derfor me-
ning at centralisere drift og udvikling af platforme, så den enkelte institution kan fokusere på indhol-
det.  
 
Interessenter peger desuden på at der er enighed om, at fælles platforme er vigtige for at skabe et 
samlet overblik et for deltageren velkendt digitalt læringsrum uanset udbyder og giver en vigtig mu-
lighed for et samlet overblik over udbud af e-læring. Idéen om en fælles platform støttes således, 
selvom den begrænser markedets muligheder for at udbyde forskellige platforme. 
 
Interessenter vurderer, at der kan være argumenter for at lave både en samlet platform og flere spe-
cialiserede platforme. Interessenter påpeger, at en fælles platform kan give en samlet oversigt over 
udbuddet af it-baserede kurser, og at det er vigtigt, at deltageren ikke skifter platform, fordi man 
skifter udbyder. En fælles platform mellem almen og erhvervsrettet VEU kan desuden bidrage til at 
mindske kløften mellem VEU-systemets forskellige dele. 

 

Deskresearch 

Deskresearchen peger på, at materialer og videoproduktion skal være i god kvalitet, så de giver mu-
lighed for genbrug (Lee 2012). 
 
Dirckinck-Holmfeld (2009) og Carøe (2011) kortlægger forskellige udfordringer forbundet med ma-
terialer og licenser for e-læring og peger bl.a. på, at det er ressourcetungt at udvikle e-læring, dyrt i 
indkøb, og at tekniske problemer kan bremse undervisningen markant.  

Barrierer 

Der er stor risiko og usikkerhed forbundet med udvikling at it-baserede kurser, fordi kurserne er 

investeringstunge og skal tilpasses deltagernes kontekst og praksis. Konkurrencesituationen mel-

lem uddannelsesinstitutioner mindsker interessen i at samarbejde. Hvis udviklingstiden for en fæl-

les undervisningsplatform er for lang, så kan den være utidssvarende med hensyn til de nyeste 

teknologiske muligheder, når den lanceres. På den baggrund vurderer en vidensperson, at de ek-

sisterende økonomiske incitamenter for uddannelsesinstitutioner bør suppleres af låneafskriv-

ningsregler, der tilskynder uddannelsesinstitutionerne til at investere i at udvikle gode it-baserede 

undervisningsplatforme og materialer.  

4.3 Forslag 7: Øget brug af superbrugere eller it-konsulenter 
med teknisk og pædagogisk-didaktisk viden 

Forslaget stiler mod, at der etableres pædagogisk-didaktiske og tekniske it-enheder på uddannel-

sesinstitutionerne, eller at der strategisk søges superbrugere i alle undervisergrupper med tekni-

ske og didaktiske færdigheder. Der er gode erfaringer på uddannelsesinstitutionerne med, at 

nogle undervisere tilegner sig teknologien hurtigere og udbreder den i undervisergruppen, lige-

som der er gode erfaringer med tværgående it-enheder med it-konsulenter, der arbejder på fuld-

tid på at understøtte undervisernes brug af it. 
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Det er en vigtig pointe hos videnspersoner, at udvikling og nytænkning af principperne i skoler-

nes it-baserede undervisning ofte sker hos særlige ildsjæle, som finder arbejdet med og udviklin-

gen af nye metoder, læringselementer og programmer særligt interessant og udviklende. Derfor 

er det flere steder også sådan, at ildsjæle driver udviklingen med it på skolerne. 

 

Interessentperspektiver 

Flere interessenter er positive over for forslaget og vurderer, at en tværgående it-enhed med konsu-
lenter eller superbrugere kan være med til at udvikle uddannelsesinstitutionernes brug af it i under-
visning og til fx e-læring. 
 
En interessent afviser dog, at det stilles som et krav fra centralt hold. I stedet må uddannelsesinstitu-
tionen selv finde frem til den bedste praksis og tilpasse undervisergruppen og en it-enhed til de lo-
kale forhold. 
 
En anden interessent foretrækker en tværgående it-enhed med fuldtidsansatte konsulenter, fordi 
man vurderer, at uddannelsesinstitutionen hermed får højere grad af specialiserede it-kompetencer, 
der bedre kan understøtte undervisningen. 

 

Deskresearch 

Deskresearchen peger på forskellige erfaringer med at implementere it-kompetencer på skolerne og 
gøre brug af it-konsulenter eller superbrugere. 
 
Andreasen (2012) og Weitze et al. (2013) kommer frem til, at it-hjælp skal være lettilgængelig på 
uddannelsesinstitutionen, og at særligt tilrettelagte kurser til undervisergruppen kan understøtte, at 
underviserne ikke anvender samme didaktik ved e-læring som ved tilstedeværelsesundervisning. 
 
EVA (2013) beskriver, at vidensdeling på uddannelsesinstitutionen kan ske gennem dannelse af net-
værk, og at undervisere udvikler deres kompetencer og brug af it gennem konkret arbejde med at 
udvikle e-læringsværktøjer. 
 
Christensen et al. (2014) dokumenterer, at der er begrænset succes med at implementere e-læring, 
og at der en række kritiske barrierer, der knytter sig specifikt til implementering af e-læring og nye 
teknologier. Projekt Distance – Flex – learn under den Tværgående Udviklingspulje for 2015 knytter 
an til barriererne for at implementere e-læring, og her har konsulentfirmaet Practicum udgivet tre 
læringshæfter til undervisere, mellemledere og ledere rettet mod implementering på uddannelsesin-
stitutionerne (Practicum: 2015a, 2015b, 2015c). 

Barrierer 

Videnspersoner pointerer, at det opfattes som en forudsætning for brug af it, at teknikken virker, 

og at undervisergruppen har it-kompetencer og kan finde kyndig ekspertise. Ofte fokuserer ud-

dannelsesinstitutionerne dog på tekniske kompetencer frem for didaktiske kompetencer inden for 

it, hvilket hæmmer udviklingsmulighederne for kurser med e-læring. 

 

Videnspersoner peger også på barrierer i forbindelse med at forankre it-kompetencer på uddan-

nelsesinstitutionerne. Mange undervisere har ikke erfaring med at analysere deres undervisnings-

didaktik med hensyn til anvendelse af it, og de oplever mangel på tid til opkvalificering. Ledelsen 

på uddannelsesinstitutionerne kender ofte ikke til, hvor meget udviklingstid der kræves for at lave 

digitale undervisningsforløb, og ledelsen har brug for en målrettet it-strategi for at sprede brug af 

it til mellemlederne og undervisergrupperne. 
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4.4 Forslag 8: Udvikling af relevante prøveformer til it-
baseret undervisning 

Formålet er at sikre tillid og anerkendelse af kvaliteten af kurser, der bygger på blended learning, 

e-læring eller andre former for virtuel undervisning. Her er der brug for at udvikle relevante prø-

veformer, der kan dokumentere læringsudbytte før, under, ved slutningen af og efter undervis-

ningsforløbet, fx tre måneder senere. Forslaget sigter mod at skabe enkle feedbackmekanismer 

for undervisere, deltagere og virksomheder og at udnytte potentialer for at bruge it-redskaber til 

at dokumentere progression og udbrede feedback. Prøveformerne skal udvikles i relation til hver 

form for uddannelsesudbud. Løsninger kan hente inspiration fra udviklingen af og erfaringerne 

med viseffekt, der er udviklet af UVM, der måler videnstilvækst i forbindelse med deltagelse i 

AMU-kurser. Videnspersoner peger dog på, at også ift. AMU er der fortsat brug for videreudvik-

ling.  

 

Videnspersoner fra interviewundersøgelsen understreger, at it-baseret undervisning giver mulig-

hed for et mere kollaborativt kommunikationsrum, og at kvaliteten af it-baseret undervisning ge-

nerelt er lige så god og af samme varierende kvalitet som tilstedeværelsesundervisning. Forslaget 

adresserer dermed en bekymring blandt undervisere og uddannelsesinstitutionerne om, at virtuel 

undervisning ikke har samme troværdighed og opfattes som mindre udbytterig undervisning end 

tilstedeværelsesundervisning. Det er en barriere for it-baseret undervisning, at der ikke er samme 

tillid og anerkendelse af uddannelsesforløb med it-baseret undervisning som med tilstedeværel-

sesundervisning, og derfor er det vigtigt, at tillid og anerkendelse af it-baserede kurser udvikles 

gennem tidssvarende og transparente kvalitetsstandarder for test og eksamener. 

 

Interessentperspektiver 

Interessenterne peger på flere årsager til, at der bør udvikles nye prøveformer.  
 
For det første giver det mulighed for, at usikre deltagere kan afprøve sig selv i et trygt miljø, eventu-
elt på arbejdspladsen eller i hjemmet. Her kan de afklare deres færdigheder og få indsigt i, om de 
kan gennemføre uddannelsen. 
 
For det andet bliver det nemmere for deltageren at dokumentere sit læringsudbytte. Prøveformerne 
skal desuden udvikle feedbackmekanismer, så virksomheder og deltagere får mere indsigt i kursusef-
fekterne og kan tilgå denne viden om effekt fx på undervisningsplatformen. Hvis deltagere og virk-
somheder får indsigt i, hvilken voksen- og efteruddannelse andre deltagere og virksomheder fra 
samme sektor og brancher vælger, så knyttes videreuddannelse stærkere til deltageren og virksom-
hedens produktivitet, hvilket vil øge interessen.  
 
For det tredje bliver det nemmere at evaluere, hvilke kurser der har effekt for erhvervslivet. Mange 
virksomheder kan tvivle på effekten af voksen- og videreuddannelse, og derfor er det vigtigt at få 
feedback og tilbagemeldinger, der kan indgå i uddannelsesinstitutionernes og efteruddannelsesud-
valgenes arbejde. 

 

Deskresearch 

En undersøgelse viser, at mange undervisere oplever, at brug af e-læring, quizzer og test giver god 
mulighed for at differentiere undervisningen og tilpasse vejledning til den enkelte deltager, som sam-
tidig får styrket sine forudsætninger for at arbejde selvstændigt mod egne læringsmål (EVA 2013).  

Barrierer 
Interessenter peger på at nogle undervisere og skoler kan have en skepsis over for øget brug af 

test, hvis test primært bruges til at vise, hvilke skoler, kurser og undervisere, der klarer sig godt og 

mindre godt, og ikke har fokus på læringsudbytte og progression. Erfaringerne fra udviklingspro-

jekter på AMU-området viser, at det er resursekrævende at udvikle gode metoder til afprøvning 

af læringsudbytte af it-baseret undervisning.  
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4.5 Forslag 9: Mere fleksibel tilstedeværelse på AMU 
Forslaget sigter mod, at tilstedeværelsesreglerne i forbindelse med VEU-godtgørelse for it-baseret 

undervisning (fjernundervisning) på AMU bliver mere fleksible. 1. januar 2017 nedsættes kravet 

om tid med fysisk tilstedeværelse i forbindelse med AMU-kurser tilrettelagt som it-baseret under-

visning fra 50 % til 25 % af tiden, som det krav der skal opfyldes for at kunne få VEU-godtgø-

relse. Forslaget peger på, at hvis der var mulighed for at udbyde 100 % it-baseret undervisning 

med VEU-godtgørelse, ville det kunne tiltrække flere deltagere til AMU, fordi de tilbud, der er 

godtgørelsesberettigede, ville være mere fleksible.  Det er allerede muligt at købe AMU-kurser 

som rene e-læringskurser, men de er ikke godtgørelsesberettiget. Videnspersoner peger på, at 

ved at ændre på dette styrkes muligheden for at gøre AMU som e-læring attraktivt, også ift. kon-

kurrerende tilbud. Det kan betyde, at voksne i udkantsområderne får større mulighed for at del-

tage i VEU.  

 

Videnspersoner peger på, at der er ringe pædagogisk-didaktiske argumenter for at fastholde de 

eksisterende regler om fysisk tilstedeværelse på alle faglige områder, fordi der ikke er grundlag 

for at antage, at fysisk tilstedeværelse fører til, at deltageren i højere grad end ved udelukkende 

digital tilstedeværelse lærer og opfylder kursets kompetencemål.  

 

Endvidere har enkelte kursusområder på nuværende tidspunkt for lille aktivitet til, at uddannel-

sesinstitutionerne kan opnå et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Ved at omlægge kurserne 

til 100 % it-baseret undervisning opstår der bedre mulighed for at samle en kritisk masse af del-

tagere på tværs af geografiske afstande. 

 

Interessentperspektiver 

Mange interessenter bakker op om forslaget, og enkelte interessenter understreger samtidig et par 
pointer.  
 
Mulighed for at udbyde rent it-baserede AMU-kurser, skabe et økonomisk incitament for nogle ud-
dannelsesinstitutioner til at fokusere på udbud af it-baseret undervisnings frem for fysisk tilstedevæ-
relsesundervisning. Interessenter peger derfor på, at en ændring af reglerne om fysisk tilstedeværelse 
i forbindelse med it-baseret undervisning kræver en samtænkning med reglerne for taxametertilskud. 
 
En mere fleksibel tilstedeværelse på AMU imødegår, at der er et leveranceproblem på AMU. AMU 
tilbyder et meget stort kursuskatalog, men det reelle udbud af kurser er mindre, fordi det kræver en 
volumen af tilmeldte deltagere. Det tilstrækkelige volumen af deltagere vil være lettere at få ved ren 
e-læring, der er uafhængig af geografi. Samtidig kan mere fleksibel tilstedeværelse udvikle mulighe-
derne for fleksibel tilmelding, så deltagere kan indskrives på allerede opstartede hold. 

 

Deskresearch 

Deskresearchen viser, at et efteruddannelsesudvalg i et projekt fra TUP2015 har erfaret, at uddannel-
sesinstitutionerne har meget fokus på systemet for VEU-godtgørelse og ser den som en barriere for 
at kunne implementere forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU (HAKL 2015). 

Barrierer 
Ved at arbejde med digital tilstedeværelse og digitale prøveformer i stedet for fysisk tilstedevæ-

relse erstattes kravet om, at deltageren skal være fysisk til stede på et sted, med at deltagerens 

digitale tilstedeværelse kan dokumenteres samt gennem afprøvning af læringsudbytte. Videns-

personer understreger, at nye tilstedeværelsesregler og prøveformer giver nye muligheder og nye 

risici for snyd, og der bør derfor være opmærksomhed på at revidere dokumentation og kvalitets-

systemer, som allerede er styrket med AMU audit.  

 

De nuværende regler om fysisk tilstedeværelse på AMU-kurser tilrettelagt som it-baseret under-

visning for at opnå VEU-godtgørelse skal revideres for at forslaget kan implementeres.  
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4.6 Forslag 10: Fleksibel varighed af it-baserede AMU-kurser 
Forslaget giver mulighed for, at uddannelsesinstitutionen tilpasser længden af it-baserede AMU-

kurser til den enkelte kursist på baggrund af en elektronisk indledende individuel kompetencevur-

dering (IKV) og løbende afprøvning af læringsudbytte. Forslaget imødegår, at AMU-kurser bliver 

en “one size fits all-model” til den gennemsnitlige deltager. I stedet foreslås, at den enkelte del-

tager har behov for fleksibel varighed af AMU-kurser. Deltagerne er på forskellige niveauer, nogle 

deltagere har på forhånd nået nogle af kursets kompetencemål, og deltagerne bruger varierende 

tid på at nå de samme kompetencemål. Ved at styrke arbejdet med IKV og at arbejde med de i 

forslag 8 skitserede prøveformer til løbende afprøvning af læringsudbytte kan undervisningen 

både inden kursusets start, men også undervejs i forløbet tilpasses, afkortes og forlænges i hen-

hold til deltagerens kompetencer. Videnspersoner peger på, at den it-baserede undervisning kan 

opbygges i moduler og det derfor er forholdsvis ligetil at lave en dynamisk tilpasning til individu-

elle behov.  

 

Med trepartsaftalen fra august 2016 er der vedtaget initiativer, der giver mulighed for at afkorte 

AMU-kurser inden kursets starts for større kursistgrupper. Der opstartes forsøg i 2017 og genta-

ges i 2018. Det evalueres løbende. 

 

Interessentperspektiver 

Flere interessenter bakker stærkt op om, at varigheden af AMU-kurser bliver mere fleksibel. Enkelte 
interessenter deler dog ikke helt forståelsen af problemet. I stedet mener en interessent, at de eksi-
sterende godtgørelsesregler ikke er en barriere for fleksibel varighed af AMU, og en anden interes-
sent vurderer ikke, at brug af it giver særlige muligheder for at afkorte AMU-kurser. 

 

Deskresearch 

Deskresearchen viser, at efteruddannelsesudvalget HAKL i forbindelse med TUP-projektet ”Større 
fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU” har arbejdet med dokumentation af digital tilstede-
værelse og digitale test og effektmåling (HAKL 2014). Den endelige afrapportering er afleveret til mi-
nisteriet 30. november 2016 og indeholder kvalitetssikrede modeller, der kan dokumentere digital 
tilstedeværelse og gennemførelse af læringsmodeller gennem dataudtræk om fx tidsforbrug fra 
amuonline.dk.  

Barrierer 

I det nuværende regelgrundlag gives der VEU-godtgørelse og taxametertilskud ud fra en på for-

hånd fastsat varighed af kurset. Det skal derfor dokumenteres, at deltageren er tilstede i dette 

tidsrum. Hvis varigheden bliver mere fleksibel vil der være behov for at revidere reglerne for VEU-

godtgørelse og taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne.  

4.7 Forslag 11: Styrket brug af MOOCs 
Forslaget sigter mod at styrke brugen af MOOCs inden for det videregående VEU-område og for 

voksne med erhvervsrettede uddannelser, der ønsker en specialiseret opkvalificering. 

  

MOOC står for Massive Open Online Courses og startede med at blive udbudt af store internatio-

nale uddannelsesinstitutioner, men i dag er flere danske videregående uddannelsesinstitutioner 

også med på trenden. MOOCs adskiller sig ikke markant fra andre former for e-læring, men del-

tagerne har ofte en forudgående videregående uddannelse. MOOC-formatet er især relevant på 

det videregående område, hvor deltagerne forventes at have basale færdigheder, ligesom de kan 

forventes at have en vis rutine i at tilegne sig læring, dette kan man ikke nødvendigvis forvente 

på det almene område. Endvidere er der andre relevante e-lærings-modeller på det erhvervsret-

tede område, som benyttes i stedet. Selve MOOC-formatet er derfor mest oplagt på det videregå-

ende område. 
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Videnspersoner understreger, at det er vigtigt at skelne mellem at udvikle og bruge MOOCs, og 

at der er store investeringsomkostninger forbundet med at udvikle MOOCs, fordi det kræver et 

stort forarbejde rettet mod den enkelte professions praksis. De peger også på, at de danske kur-

ser i praksis ikke kan karakteriseres som ”Massive” på grund af for få deltagere, og ”Open”, 

fordi uddannelsesinstitutionerne skal sikre finansiering og ophavsrettigheder. 

 

Interessentperspektiver 

Flere interessenter ser positivt på en øget brug af MOOCs. De påpeger, at virksomhederne allerede 
bruger MOOCs eller andre former for virtuelle opkvalificeringskurser, særligt i de store virksomheder. 
Samtidig gør de opmærksom på, at MOOCs kan bruges strategisk til at opkvalificere undervisere i et 
internt samarbejde på uddannelsesinstitutionerne.  

 

Deskresearch 

Deskresearchen viser, at Hestbech og Nortvig (2016) og Danmarks Akkrediteringsinstitution (2016) 
for nylig har rettet fokus mod MOOCs og peger på, at e-læring kan opleves som aktiv tilstedevæ-
relse, hvis der anvendes en god it-didaktik. Desuden giver MOOCs gode muligheder for at tilpasse 
undervisningen til individuelle læringsmål, og studierne viser, at udviklingen af gode videoer og plat-
forme er central for anerkendelsen og kvaliteten af MOOCs. 

Barrierer 

Flere videnspersoner fortæller, at en lettilgængelig undervisningsplatform og gode videoprodukti-

oner er vigtigt for, at kurserne bliver brugt. De peger også på, at uddannelsesinstitutionerne er 

udfordret på, at de gerne vil brande sig selv og rekruttere i bred offentlighed med kurserne, sam-

tidig med at de skal sikre finansiering og ophavsrettigheder til materialerne. 

4.8 Forslag 12: Digitale realkompetencevurderinger inden 
for it-området 

På området for videregående VEU er der mulighed for i højere grad at digitalisere arbejdet med 

RKV. Ved at gøre RKV lettere tilgængeligt inden for it-området kan man åbne op for, at den store 

gruppe af autodidakte it-medarbejdere kan få papirer på deres viden og samtidig udvikle deres 

kompetencer inden for et af de områder, som i højere grad vil blive efterspurgt i fremtiden.  

 

Som nævnt er der gennem tidligere undersøgelser god viden om, hvilke it-kompetencer man på 

nuværende tidspunkt forudser, at der vil blive brug for fremadrettet, og hvor der vil blive brug for 

dem. Inden for it-specialistområdet vil der altså være god mulighed for i højere grad at benytte 

sig af RKV til at udvikle it-kompetencer på et videregående uddannelsesniveau. 

 

Ved digitalisering af dele af RKV-processen er det vigtigt at holde sig for øje, at der stadig er tale 

om en individuel vurdering, hvor deltagerens samlede kompetencer inddrages. Det er derfor ikke 

ønskværdigt at have udelukkende digitaliserede RKV’er. Et vigtigt element af RKV er forståelsen 

for deltagerens situation og et godt gensyn med uddannelsessystemet. 

 

Brug af it giver mulighed for at gennemføre RKV på en ny og muligvis mere tilgængelig måde in-

den for akademi- og diplomuddannelserne. Netop tilgængeligheden kan have stor betydning, 

hvis man fremover vil opleve en situation, som flere studier påpeger, hvor der vil blive mangel på 

it-specialister på især de videregående niveauer. 
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Interessentperspektiver 

Interessenterne er generelt enige i målet om at digitalisere dele af RKV’en. For interessenter er det 
dog vigtigt, at man kun digitaliserer RKV i de tilfælde, hvor det giver mening, såsom med it-kompe-
tencer. Dermed er der ikke interesse for en udbredelse af digitale afprøvningsmåder, der rækker ud 
over de områder, hvor it er en naturlig del af arbejdet.  
 
En interessent understreger, at der er behov for, at der er styr på validiteten, hvis man laver digitale 
RKV’er, som fx kan tages hjemme. Der skal være en sikring af, at man ikke kan få en uddannet til at 
hjælpe sig eller tage internettet i brug. 

 

Deskresearch 

På nuværende tidspunkt er der et FoU-projekt i gang under Forsknings- og Uddannelsesministeriet, 
der netop ser på RKV inden for it-området. Her er fokus på at digitalisere dele af RKV-processen in-
den for it-uddannelserne på AU- og diplomniveau. Her vil man kunne forholde sig til, hvordan ansø-
geren håndterer de opgaver, som gennemføres digitalt, og derigennem gøre afprøvningen mindre 
ressourcetung. Projektet løber gennem hele 2016, og der er derfor endnu ikke nogle klare indikatio-
ner af, hvilke muligheder og udfordringer omlægningen til en delvis digital afprøvning betyder8. 

Barrierer 

Udviklingen af RKV-konceptet kan være ressourcekrævende, det kan derfor være en barriere, hvis 

der ikke afsættes ressourcer til udviklingen. Derudover tager en implementering og udbredelse af 

RKV-konceptet til hele it-området tid. 

 

 

 
8 Projektet ”Anbefalinger og eksemplariske modeller til nationalt sektorkoncept for realkompetencevurdering på akademi- 
og diplomniveau” er forankret hos Erhvervsakademi Lillebælt. 
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Appendiks A 

Metodeappendiks 
I dette appendiks uddybes EVA’s tilgang til de enkelte dele af undersøgelsen. Figur 3 giver et 

overblik over undersøgelsens design. De enkelte dele af designet gennemgås i det følgende: 

 
Figur 3 
EVA’s tilgang 

 

Dataindsamling 

Dataindsamlingen har omfattet hhv. en deskresearch og en interviewundersøgelse, der beskrives 

nedenfor. 

 

Deskresearch 
Deskresearchen har omfattet strukturerede internetsøgninger på dansk og engelsk fra 2009 til 

2016 i form af artikler, undersøgelser og rapporter, der belyser it-kompetencer og hvordan den 

danske befolkning undervises i it, hhv. hvordan VEU-området bruger it med henblik på at gøre 

VEU mere fleksibel. Ved deskresearchen fandt EVA i alt 73 artikler (se appendiks B for oversigt 

over artikler fundet i deskresearchen). 

 

Deskresearchen er foretaget gennem de tre databaser Det Administrative Bibliotek, Google 

Scholar og Det Kongelige Bibliotek. Deskresearchen er gennemført med en række søgeord, som 

relaterer sig til de to temaer. Herefter er det fundne materiale vurderet og inddraget, hvor det er 

fundet relevant. 

 

Deskresearchen suppleres af allerede eksisterende litteraturindsamlinger om it og digitalisering fra 

andre projekter på EVA og forespørgsel hos videnspersoner i interviewundersøgelsen. Dokumen-

terne er blevet brugt til at indkredse og afgrænse undersøgelsens fokus og til udarbejdelse af in-

terviewguides. Følgende søgeord er anvendt: 

• It 

• ICT 

• IKT 

• Digital* 

• VEU 

• Voks* 

• ”livslang læring” 

• Opkvalificering 

• Efteruddannelse 

•Deskresearch

•Interview med 
videnspersoner

1. Dataindsamling

•Kortlægning af 
VEU-områdets 
udfordringer

•Udarbejdelse af 
løsningsforslag

2. Analysefase
•Interview med 
interessenter

3. 
Interessentvalidering

•Revidering af 
løsningsforslag

•Rapportskrivning

4. Afrapportering
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• E-læring 

• E-learning 

• Blended learning 

• Kompetencer 

• Færdigheder. 

Interviewundersøgelse 

Der er i alt gennemført 26 telefoninterview med videnspersoner inden for VEU-området. Disse 

interview har været en hovedkilde til viden, fordi informanterne har kunnet bidrage med viden og 

erfaringer samt overvejelser og vurderinger i forhold til voksnes it-kompetencer, tilrettelæggelse 

af undervisning m.m.  

 

Udvælgelsen har fokuseret på at identificere informanter, der samlet set har viden om: 

 Almene, avancerede og specialiserede it-kompetencer 

 Almen, erhvervsrettet og videregående VEU 

 Kompetenceløft 

 Tilrettelæggelse af it-uddannelsesindsatser  

 Tværgående udfordringer, fx med hensyn til ufaglærte eller ældre borgere.  

 

Informanterne fordeler sig som følger: 

• 10 informanter fra uddannelsesinstitutioner, der udbyder VEU, herunder VUC’er, erhvervsret-

tede institutioner og videregående uddannelsesinstitutioner  

• 10 informanter, der arbejder med uddannelse i faglige organisationer, efteruddannelsesudvalg 

mm., herunder 3F, HK, Uddannelsesforbundet, Dansk Erhverv, HAKL, Uddannelsesnævnet, 

Lederne, De Danske Sprogcentre, DANSK IT og Ældre Sagen 

• 2 forskere  

• 2 oplysningsforbund, herunder AOG og FOF 

• 2 repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder Kriminalforsorgen og Danske Regio-

ner. 

Overblik over videnspersoner fra interviewundersøgelse 

Interviewene er gennemført som telefoninterview i perioden 8.-18. november 2016. 
  



 

It som mål og middel i VEU - idékatalog 34 

 

Tabel 1 

Oversigt over videnspersoner 

Nr. Organisation Navn Titel 

1 AOF Solvej Hune Forbundskonsulent 

2 FOF Søren Hansen Chefkonsulent  

3 KVUC Janne Schmidt Damgaard Uddannelsesleder 

4 Uddannelsesforbundet Frank Jørgensen Konsulent 

5 VUC Storstrøm Kristian Madsen Projektchef 

6 VUC Syd Susanne Fricke Vicedirektør  

7 3F Poul Christensen Konsulent 

8 Dansk Erhverv Michael Kjær Pedersen Uddannelseskonsulent 

9 HAKL Susanne Clemmesen Konsulent 

10 HK Martin Grønbæk Jensen Politisk konsulent 

11 Selandia John Vinsbøl Udviklings- og VEU-chef 

12 SOSU Sjælland Janne Bremholm Kursusleder 

13 Erhvervsakademiet Lillebælt Mette Greisen Uddannelsesdirektør 

14 ITU efteruddannelse Lene Pries-Heje Head of Studies 

15 Lederne Thomas Christensen Uddannelseschef 

16 Smartlearning Tue Bjerl Nielsen Centerchef 

17 UC Sjælland Dorte Bjerregaard Krog Områdechef EVU 

18 DANSK IT Doris Søgaard Farver Netværkschef 

19 Danske Regioner Kasper Munk Rasmussen Konsulent  

20 Det Nationale Videncenter for e-læring Michael Lund-Larsen Centerchef 

21 Ældre Sagen Tina Monica Edelback Konsulent på it-området 

22 VUC Fyn Peer Modal  Erhvervs- og udviklingschef 

23 Uddannelsesnævnet Per Clausen Sekretariatschef 

24 De Danske Sprogcentre Lars Nordborg Olsen Næstformand 

25 Kriminalforsorgen Patrick Groth Brodersen Projektleder 

26 Aarhus Universitet Christian Dalsgaard  Associate professor 

Anmærkning: Ikke alle de interview, som EVA havde ønsket at gennemføre, blev til noget. Det 
viste sig således vanskeligere at få aftaler om interview i stand med forskere end forventet. 

Analysefase 

På baggrund af de indsamlede data har EVA identificeret en række udfordringer med tilhørende 

idéer, der konkret adresserer de identificerede udfordringer. Desuden har der været fokus på at 

identificere barrierer i forhold til at gennemføre de pågældende indsatser.  

 

Kortlægningen af udfordringer og tilhørende forslag blev struktureret i forhold til, om der for det 

første var tale om it som mål eller it som middel, og om de identificerede udfordringer og forslag 

for det andet knyttede an til enten det almene, det erhvervsrettede eller det videregående VEU-

område eller gik på tværs af disse. 

 

Desuden er der sket en formel validering med henblik på at sortere forslag fra, som ikke knytter 

klart an til væsentlige udfordringer, eller hvor der ikke er tale om konkrete forslag, der principielt 
set – forstået som hvis den politiske vilje er til stede – kan realiseres.  

 

Herefter er der blevet udarbejdet et katalog med 17 forslag. De 17 forslag fordelte sig med 10 på 

it som mål og 7 på it som middel og hhv. 3 i forhold til almen VEU, 4 i forhold til erhvervsrettet 

VEU, 4 i forhold til videregående VEU og 6, der gik på tværs af disse.  

Interessentvalidering 

Interessentvalideringen har omfattet møder med 8 interessenter, der er gennemført i perioden 

28. november til 5. december 2016. De otte interessenter, som EVA har mødtes med, omfatter 

tre faglige organisationer, der repræsenterer lønmodtagere (LO, FTF og Akademikerne), to faglige 
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organisationer, der repræsenterer arbejdsgivere9 (DA og DI), to organisationer, der repræsenterer 

institutioner, der udbyder VEU (Lederforeningen for VUC og Danske Erhvervsskoler) samt Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 

 

Formålet med interessentvalideringen har været at sikre, at forslagene blev valideret blandt inte-

ressenter med væsentlige interesser på feltet med henblik på at teste, hvorvidt interessenterne 

oplever forslagene som brugbare og relevante. Hertil kom, at EVA lagde op til, at interessenterne 

kom med deres perspektiver med hensyn til en prioritering af forslagene. 

 

Interessentvalideringen resulterede i, at de 17 forslag, som EVA præsenterede for interessenterne, 

blev reduceret til 12. I appendiks B beskrives de forslag, der efter interessentvalideringen udgik af 

idékataloget.  

Overblik over deltagere i interessentmøder 

Møderne er gennemført i perioden 28. november til 5. december 2016. 

 

Tabel 2 

Oversigt over deltagere i interessentmøder 

Organisation Navn Titel 

Akademikerne Lars Qvistgaard Formand 

DA Rasmus Enemark Chefkonsulent 

Danske Erhvervsskoler Nina Olsen 

Mie Poulsen 

Stine Sund Hald 

Vicedirektør 

Uddannelseskonsulent 

Specialkonsulent 

DI Lone Folmer Bertelsen 

Inge Steen Mikkelsen  

Erhvervsuddannelseschef 

Seniorchefkonsulent 

FTF Bodil Rasmussen Konsulent 

LO Ejner K Holst 

Anne Bruvik  

Næstformand 

Uddannelseskonsulent 

STAR Morten Binder Direktør 

Lederforeningen for 

VUC 

Niels Henriksen Næstformand i bestyrelsen for Lederforenin-

gen for VUC 

Anmærkning: Der var også planlagt interessentmøder med hhv. KL og Digitaliseringsstyrelsen. 
Disse blev dog ikke gennemført. 

 

 
9 Vi valgte ud fra en konkret vurdering at lade en række faglige organisationer indgå som informanter i stedet for som 
interessenter. Det gjaldt således Lederne, Dansk Erhverv, 3F, HK m.fl. Desuden var det planlagt også at arrangere et møde 
med KL, hvilket dog ikke lykkedes.  
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Appendiks B 

Forslag der udgik efter interessentvalidering 
Interessentvalideringen resulterede i, at de 17 forslag som EVA præsenterede for interessenterne 

blev reduceret til 12. To forslag om øget fokus på at sikre inddragelse af it i undervisningen blev 

skrevet sammen til forslag 5. Følgende forslag blev ikke taget med videre: 

 

Tværgående forslag ift. it som mål 

1. National kampagne 

Forslaget var at igangsætte en national kampagne om betydningen af tilstrækkelige it-kom-

petencer. Kampagnens målgruppe skulle være hhv. borgere og virksomheder. Forslaget er 

ikke præsenteret, fordi interessenterne enstemmigt pegede på, at nationale kampagner har 

ringe effekt. Flere af interessenterne pegede dog på, at det er vigtigt, at der er opmærksom-

hed på, hvordan man sikrer at alle får tilstrækkelige it-kompetencer gennem oplysning og 

vejledning. En interessent pegede på, at det kunne være relevant at tage op i disruptionrå-

det10.  

 

2. Regionale it-kompetencecentre 

Forslaget var at etablere regionale it-kompetencecentre, hvor uddannelsesinstitutioner delte 

ressourcer til kompetenceudvikling. Derved kunne kapacitet til intern kompetenceudvikling 

deles på tværs af institutioner, og institutionerne kunne i fællesskab trække eksterne ressour-

cer ind. Forslaget er ikke præsenteret, fordi interessenter pegede på, at der ikke er brug for 

flere institutioner. Interessenter peger på, at der er brug for at forankre kompetenceudvikling 

lokalt og at bruge eksisterende institutioner til efter- og videreuddannelse af undervisere. 

 

Forslag ift. it som mål på det videregående område 

3. Fond eller lignende med henblik på at fremme brugen af videregående  

it-uddannelser 

Forslaget var at etablere en form for kompetencefond eller øremærke midler i eksisterende 

kompetencefonde til videregående it-uddannelser. Begrundelsen var forholdsvis lav aktivitet 

på flere af de eksisterende uddannelser, som betyder vanskeligheder ved at opretholde og 

udvikle et offentligt udbud, samtidig med at der mangler it-kompetencer på dette niveau. 

Forslaget er ikke præsenteret, fordi interessenterne peger på, at det er en aftale, som skal la-

ves ved overenskomstforhandlingerne, hvis parterne har interesse i det. Interessenter peger 

desuden på, at en betydelig del af de relevante arbejdstagere ikke har del i kompetence-

fonde. 

 

Forslag ift. it som middel på det videregående område 

4. Fremme brugen af pop-up uddannelser 

Forslaget var at fremme brugen af pop-up uddannelser i udkantsområder gennem samar-

bejde med lokale aktører såsom erhvervsråd, fagforeninger, virksomheder mv. Digitaliserin-

gen giver i denne forbindelse mulighed for let at flytte undervisningsrummet og gøre det 

mere tilgængeligt for borgere i udkantsområder. Forslaget er ikke præsenteret, fordi interes-

senter pegede på, at det i et begrænset omfang allerede findes. Endvidere mente interessen-

ter, at det kunne blive en udfordring netop på det videregående område, da det kan være en 

udfordring for universiteterne at investere i udvikling af uddannelser, som er lokalforankrede 

og måske når at blive forældede inden de kan tages i brug 

 
10 Disruptionrådet blev nedsat i forbindelse med regeringsdannelsen i november 2016, https://www.altinget.dk/arti-
kel/loekke-kickstarter-disruptionraad-foer-jul  

https://www.altinget.dk/artikel/loekke-kickstarter-disruptionraad-foer-jul
https://www.altinget.dk/artikel/loekke-kickstarter-disruptionraad-foer-jul
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