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Indledning 
 

Med udgangspunkt i et afsluttet FoU-projekt om "Udvikling af den diplomstuderendes kompetencer til 
sammenkobling af egen uddannelse og lærerarbejde"1 blev nærværende projekt formuleret. 

Projektet har disse mål: 

At understøtte og udvikle implementeringen af Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved at sætte fokus 
på alle interessenter: skole/center, ledere, lærere, andre ressourcepersoner og NCE´s mulighed for 
optimering af uddannelsen 

I samarbejde med udvalgte skoler at udvikle eksempler på god praksis, hvor skolen anvender lærernes 
kompetencer som udgangspunkt for skoleudvikling 

At udvikle og definere konkrete samarbejdsindsatser mellem NCE, Metropol og erhvervsskolerne, som 
styrker kvaliteten af diplomuddannelsen og lærernes udvikling og anvendelse af deres pædagogiske 
kompetencer i praksis før, under og efter diplomuddannelse (herunder også lærernes it-kompetencer) 

At udvikle tiltag og metoder til alle diplomuddannelsens aktørgrupper, som kan understøtte teori og 
praksis, sammenbinding og transfer i lærernes pædagogiske kompetenceudvikling 

I samarbejde med udvalgte skoler at udvikle og beskrive eksempler på god praksis, hvor skolen inddrager 
de nyuddannede lærere i den interne kompetenceudvikling.  

Projektets mål falder inden for følgende tre indsatsområder:  

1. Skolernes etablering af gode rammer for lærernes pædagogiske kompetenceudvikling, før, under og 
efter diplomuddannelsen 

2. Udvikling af studiekompetencer hos de studerende  
3. Skoleudvikling gennem strategisk og systematisk inddragelse af de nyuddannede læreres kompetencer. 

  

                                                           

1 Jens Ager Hansen m.fl.: (2011) Udvikling af den diplomstuderendes kompetencer til sammenkobling af egen 
uddannelse og lærerarbejde. FoU-projekt udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning, FoU-projektnr. 
171.77H.251d, NCE, Metropol. 
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Rapporten 
 

I rapporten formidler vi arbejdet under tre overskrifter, der er en let omskrivning af førnævnte 
indsatsområder: 

• Rammer og indsatser for lærernes pædagogiske kompetenceudvikling  
• Udvikling af lærernes studiekompetence 
• Skoleudvikling og den lærende skole. 

Under hvert tema beskriver vi forskellige emner. Vi peger først på den problemstilling, der gemmer sig i de 
enkelte emner; dernæst beskriver vi de resultater, vi er nået frem til igennem projektet, dvs. en bearbejdet 
dataindsamling. Eventuelle forslag i form af råd, ideer og eksempler føjes så til. Endelig nævner vi de 
relevante barrierer, der kan være forbundet med at afhjælpe problemstillingen eller følge vores forslag. 

Hovedpunkterne fra denne gennemgang sammenfattes i en konklusion og en perspektivering. 

Bagest i rapporten kan man som bilag finde en række forskellige dokumenter, der kan læses, hvis man 
ønsker uddybninger af forskellige sider af vores arbejdsproces, de beskrevne temaer og anvendte begreber. 

Men først præsenterer vi et resume med anbefalinger, dernæst gennemgår vi kort og i store træk de 
metoder, der har underbygget den fremgangsmåde, vi har anvendt for at nå til de resultater, forslag og 
konklusioner, som ligger i rapporten. Den travle læser kan uden videre slå op på den tematiske 
gennemgang og starte der. 

Vi vil gerne takke alle de skoler, der har medvirket: Først og fremmest de, der tog sig tid til at lade sig 
interviewe af os. Det drejer sig om Aarhus Tech, Aalborg Handelsskole, AMU Vest, Hansenberg, SOPU og 
TEC. Flere af ideerne vil fremgå af de eksempler, der er beskrevet under tema 3 i afsnittet om Den 
lærende Skole – det organisatoriske fokus. 

Vi vil ligeledes takke de skoler, der har svaret på vores brevspørgsmål. Mange har givet værdifulde bidrag, 
og dermed gjort det muligt at lave en ret omfattende status på, hvordan man på erhvervsskolerne i 2012 
implementerer de nye kompetencer, som lærerne, der er i gang med Diplomuddannelsen i 
erhvervspædagogik, bidrager med i forhold til udviklingen af skolens pædagogiske kvalitet. Disse skoler 
fremgår af bilag 2. 

Jens Ager Hansen, Carsten Lund Rasmussen, Bente Lausch, Jan Bisgaard, Claus Bo Jørgensen og Karin 
Jakobsen – projektgruppen i NCE, Metropol. 
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Resume og anbefalinger 
 

Projektet har afdækket og analyseret forskellige aktørers erfaringer med og syn på Diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik (i det følgende blot benævnt diplomuddannelsen). Vi har undersøgt samspillet mellem 
den enkelte diplomstuderendes udvikling af kompetencer, skolernes rammer herfor og NCE´s forvaltning af 
diplomuddannelsen. Denne undersøgelse når frem til at forstå og fremme den enkelte diplomstuderendes 
kompetenceudvikling og skolens samlede pædagogiske udvikling som én og samme sag – med NCE som 
formidler og medspiller. 

 Vi har derfor haft fokus på disse indsatsområder:  

• Rammer for lærernes kompetenceudvikling 
• Udvikling af studiekompetence 
• Skoleudvikling. 

Som metoder til at indhente viden herom, har vi foretaget en række interviews med lærere og ledere på 
udvalgte skoler, foretaget en spørgeundersøgelse via brev til ca. 100 skoler, analyseret relevante skolers 
forskellige offentlige dokumenter vedrørende pædagogisk praksis og vision, inddraget resultater fra andre 
rapporter – og trukket på de erfaringer, som projektgruppens medlemmer har med undervisning i 
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

Hovedkonklusionen er, at de mest vellykkede forløb for diplomstuderende finder sted på skoler, der har 
iværksat et indslusningsprogram for den nye lærer. Disse skoler udmærker sig også ved at være (på vej til at 
blive) lærende skoler, hvor man ikke bare kan og vil tale om pædagogik, men sætter handling bag. 

I projektet har vi også sat fokus på de studerendes vanskeligheder med at læse og anvende teori. De 
hænger ofte sammen med tre forhold: Dels organisationens evne og parathed til at vejlede og støtte den 
studerende, dels den studerendes basale studiekompetence og endelig NCE´s tilrettelæggelse af arbejdet 
med teori. I alle tre sammenhænge findes eksempler på god organisering, god praksis og gode værktøjer. 

Udfordringen består nu i at få udbredt de eksempler og erfaringer, der er samlet (fx i denne rapport).  

Dog finder vi en mindre gruppe studerende, som ser ud til at have særlige behov for støtte, hvis de skal 
inkluderes og fastholdes: De kan ikke inden for de eksisterende rammer begå sig i en diplomuddannelse. 

Som sammenfatning af projektet vil vi bringe disse anbefalinger: 

• Skolerne bør udvikle faste procedurer for indslusning af de nye lærere, der er i gang med en 
diplomuddannelse. Der skal være initiativer rettet mod perioden før diplomuddannelsen påbegyndes, 
og der skal være initiativer under diplomforløbet.  

• Der foreligger til brug herfor allerede en række eksempler på god praksis, der er beskrevet og afprøvet: 
forkurser, der introducerer læreren til arbejdspladsen og lærerarbejdet, læse- og skrivekurser, 
vejledningsordninger, der er sat i system. Der foreligger også en række værktøjer, der kan understøtte 
denne proces: Håndbøger udarbejdet af skoler. Eksemplerne findes. Udfordringen består i at få dem 
bredt ud til andre skoler.  
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• De nævnte eksempler på god praksis bør implementeres via seminarer, hvor erfaringer deles og 
drøftes, etablering af netværk mellem skoler, etablering af en elektronisk platform, hvor 
inspirationsmateriale kan hentes. NCE kunne være medvirkende. Ministeriet kunne støtte op via 
muligheden for tilsyn på erhvervsskolerne. 

• Der bør gøres en særlig indsats for de studerende, der ikke kan fastholdes af de særlige initiativer, der 
udfoldes på skolen, og inden for rammerne af den eksisterende diplomuddannelse. En udgave af 
diplomuddannelsen med en anderledes organisering af studieforløbet for disse deltagere bør 
overvejes. 

• NCE skal fortsat tage initiativ til at udvikle Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik på især tre 
områder: træning af de studerendes studiekompetence, arbejde med transfer af teori og etablering af 
samspilsrelationer med skolerne. 

Metoder 
Til grund for rapporten har vi anvendt både kvantitative og kvalitative metoder: 

• Læsning og analyse af tidligere projekter, der direkte eller mere indirekte har relevans for dette 
projekts opdrag (se litteraturliste) 

• Begrebsafklarende litteraturlæsning og analyse med henblik på definition af kernebegreber som den 
lærende skole og studiekompetence (se litteraturliste) 

• Spørgeundersøgelse i form af et brev med spørgsmål til alle skoler (se bilag 2B) 
• Interview med ledere og lærere fra udvalgte repræsentative skoler ud fra en spørgeguide. (se bilag 2A). 

Endelig kan det nævnes, at projektgruppens medlemmer alle har førstehåndskendskab til undervisningen i 
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og dermed også har haft og har en stor kontaktflade til lærere (og 
enkelte ledere) under uddannelse. Erfaringerne herfra er naturligvis også indgået i projektet. 

I bilagslisten kan læseren se dokumentation for og uddybning af de forskellige metoder. 
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Temaer, problemstillinger og forslag 
 

Som grundlag for styring af dette projekts dataindsamling og bearbejdning har naturligvis ligget de mål, der 
står i projektbeskrivelsen. Men det er sprogligt set komplekse og omfattende mål. Så nedenfor vil disse 
målpinde ikke gå igen som overskrifter. Formidlingen kræver et andet hensyn, nemlig klarhed og 
overskuelighed i læsningen. Så vi har anvendt projektbeskrivelsens tre indsatsområder, der her er let 
omskrevne: 

• Rammer for lærernes kompetenceudvikling 
• Udvikling af studiekompetence 
• Skoleudvikling. 

De tre områder kan kun adskilles på papiret. Og i vores fremstilling kunne man også argumentere for, at et 
emne lige så godt kunne placeres under et andet tema end det, det står under. 
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Tema 1: Rammer og indsatser for lærernes pædagogiske kompetenceudvikling  
Dette tema omfatter dels skoleinterne forhold som fx holdning til og organisering af indslusningen af nye 
lærere, dels samspil mellem skolen/de studerende og NCE.  

Ikke overraskende har lærernes livtag med teorien vist sig at være af stor betydning: Hvordan omsættes 
den til praksis? Derfor indgår arbejdet med transfer også under dette tema. 

 

Skolernes forvaltning af diplomuddannelsen – i generelle træk 
Problemstilling 
På skolerne forvaltes diplomuddannelsen og dermed de diplomstuderendes kompetenceudvikling meget 
forskelligt. Det skete også under den gamle ordning med Pædagogikum. Nogle skoler påtager sig opgaven 
som rammesætter og støtte; andre skoler overlader den enkelte diplomstuderende mere til sig selv – og 
enkelte skoler og undervisere virker næsten irriterede over ordningen og følger den kun, ”fordi vi skal”. 

Det indebærer, at de diplomstuderende på den måde i udgangspunktet behandles forskelligt. De, der har 
vanskeligt ved studiet, falder lettere igennem end andre svage eller usikre studerende, hvis skolen ikke 
stiller de fornødne rammer til rådighed.  

Resultater og forslag  
Det kan være vanskeligt at finde et mønster i de forskelle, vi har set med hensyn til administrationen af den 
praktisk-pædagogiske vejledning. Men vi synes, vi kan identificere disse hovedretninger eller modeller: 

• Individuelt forløb. Kompetenceudviklingen finder sted i et mere individuelt forløb med skolens praksis 
som sigtepunkt. Nok omfattes den studerendes studie med velvilje, og der gives vejledning, men 
diplomforløbet betragtes som hans eller hendes – og målet må være hurtigt at blive en del af den 
daglige drift (igen). Skolens praksis ses som det vigtigste (og i varianter af modellen kan både ledere og 
lærer betragte diplomuddannelsen som en forstyrrelse). Her er der således et stærkt fokus på at 
udvikle den enkelte lærers kompetencer, både i egen undervisning og evt. i samarbejde med 
kollegaerne. I begyndelsen af forløbet lægges der meget op til, at der er afsæt i et individuelt 
perspektiv, hvor det er den enkelte lærer, der skal oplæres i didaktisk praksis igennem introduktion og 
brug af forskellige how-to-do-anvisninger. I denne model vil den uerfarne lærer fra starten kunne 
opleve en tryghed, fordi der gives et billede af, hvad der forventes af den enkelte. Den primære opgave 
vil fra begyndelsen af forløbet være at videreføre den udviklede praksis i den enkelte afdeling og i den 
samlede organisation.   

• Fokus på læringsarenaer. I denne model understøttes den nye lærer i at navigere imellem den daglige 
undervisningspraksis, selvstudie med læsning og arbejde med modulopgaver i forbindelse med 
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik og deltagelse i undervisning i uddannelsen. På nogle skoler 
gives der rum og ofte støtte til den studerende, så han eller hun kan bevæge sig i og imellem de 
forskellige læringsarenaer. Selv om diplomuddannelsen stadig opfattes som den enkeltes opgave, 
understøttes den studerende via velvilje og tilskyndes til at ”passe sit studium” hele vejen rundt. 

• Individuel organisationsudvikling. Flere skoler ser ikke bare velvilligt på den studerendes deltagelse i 
de tre læringsarenaer. Skolerne tilskynder og inspirerer lærerne til at anvende det, man kunne kalde en 
praktikummodel: Den studerende bringer en problemstilling fra skolens hverdag (fx udvikling og 
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planlægning eller revision af et uddannelsesforløb) ind i studiet og bearbejder den dér. Skolen kan her 
have en plan for den studerende, en plan, der bakkes op af formaliserede skemalægninger, tildeling af 
vejledning m.m. 

• Kollektiv organisationsudvikling. På enkelte skoler indgår de studerende og diplomuddannelsen i en 
mere eller mindre samlet plan for ikke bare den enkelte, men skolens pædagogiske udvikling. Der kan 
således være oprettet en følgegruppe (ofte af ledere), der er i dialog med udbyderen af uddannelsen 
(fx NCE) – og måske sikrer sig en evaluering af undervisning, vejledning osv. og stiller krav. Det er også 
disse skoler, der tilrettelægger særlige indslusningsforløb for de diplomstuderende, sørger for 
vejledning, tid til selvstudier osv. 

Der er ikke tvivl om, at de sidstnævnte modeller er at foretrække frem for den praksis, hvor 
diplomuddannelsen ses som en sten i skoen på skolens vante gang. Det mest gængse billede af skolernes 
organisering af diplomuddannelsen skal nok findes et sted imellem det individuelle forløb, hvor 
diplomuddannelsen accepteres, og det velvilligt interesserede, hvor den studerende på forskellig vis og i 
forskellig udstrækning støttes. 

Grunden til, at vi peger på de sidstnævnte modeller er, at der tages der efter vores skøn (vi kan ikke 
dokumentere det med tal) bedre hånd om de studerende: de får lettere ved at forlene deres studieaktivitet 
med både tryghed, støtte og mening. For her følger skolen ofte op med en række faciliteter for den 
studerende i indslusningsfasen (se mere herom nedenfor). Og skolen drager aktivt fordel af det 
udviklingspotentiale, som de studerende bringer til huse, og kan så blive en lærende skole (se mere herom 
nedenfor). 

Barrierer 
Den afgørende barriere er her ikke bare ledelsens indstilling, men dens aktive understøttelse af en ordning. 
Organisationsstrukturerne på skolerne kan set i det lys tage sig ud som en barriere. Ledelsesniveauet kan 
være delt og trækker måske ikke på samme hammel: Mellemlederne kan udvise velvilje, men bakkes ikke 
op af ledelseslaget her over. Den lærende skole kan synes at stå eller falde med, om en ledelsesperson er 
en ildsjæl. 

En barriere kan det også være, hvis (stærke) dele af lærergruppen ikke er taget i ed og derfor ikke er åbne 
over for det nye, en diplomstuderende kan bringe i spil i dagligdagen. 

 

Praktisk pædagogisk vejledning som indslusning for læreren 
Problemstilling 
Med indførelsen af kravet om, at lærere skal bestå Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller 
tilsvarende, har skolerne fået en fortrinsvis teoretisk funderet uddannelse - uden krav om formaliseret (dvs. 
studieordningsfastsat) praktisk vejledning for lærerne. Den praktiske pædagogiske vejledning kan siges at 
være liberaliseret: Skolerne skal ganske vist sætte den i gang, men der er ikke krav til omfanget og heller 
ikke til indhold og form. Det fastlægges af skolerne. 

Det har ført med sig, at vi ser store forskelle i skolernes måde at bruge vejlederen på. Det har som 
konsekvens, at der mange steder udfoldes en stor idérigdom, mens der andre steder synes at være behov 
for højere prioritering af opgaven. 
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Resultater og forslag 
Man kan se, at skolerne udmønter bekendtgørelsens krav om praktisk pædagogisk vejledning på meget 
forskellig vis: Der er skoler, hvor den diplomstuderende indgår i velorganiserede indslusningsprogrammer, 
der også indbefatter en vejleder, der er skoler, hvor vejledningen fungerer, der er skoler, hvor vejledningen 
skal sættes i værk på den studerendes initiativ – og der er skoler, hvor vi ikke har kunnet finde 
dokumentation for, at der bliver stillet vejledning eller andet til rådighed. 

Vi har set forskellige modeller for vejledning. De deler sig i to hovedgrupper: 

• Systematiserede vejledningsforløb, hvor der lægges en plan for eller sammen med den 
diplomstuderende, der indledes før diplomuddannelsen og fortsætter under denne. 

• Ikke-systematiserede forløb, hvor mødet mellem vejleder og studerende kommer i stand ”hen ad 
vejen” – eller der finder ikke vejledning sted. 

Vi koncentrerer os her om de systematiserede vejledningsforløb og beskriver de initiativer, vi har set sat i 
værk før og under forløbene. Vi har af selvfølgelige grunde ikke kunnet undersøge, om der fortsat er 
initiativer efter endt uddannelse, da ingen endnu har afsluttet en hel diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik. 

Før diplomuddannelsen: Nogle skoler har valgt at arbejde tæt sammen med NCE om at udvikle de praktisk-
pædagogiske vejlederes kompetencer til at støtte de nye lærere pædagogisk i deres første tid på skolen. 
NCE og skolerne har samarbejdet om, hvordan de nye lærere både praktisk og teoretisk kan indføres i 
lærerarbejdet, inden de påbegynder deres diplomstudie:  

• Der er blevet udarbejdet korte boglister med pædagogisk og didaktisk litteratur, som kan give de nye 
lærere en indføring i pædagogik og didaktik og kendskab til erhvervsskolernes elever. 

• Der er blevet udarbejdet relevante og generelle emner til praktisk-pædagogisk vejledning. 
• Der er blevet udarbejdet introduktionskurser på nogle skoler – kurser, der både kan være meget 

praktisk orienterede (hvor er hvad på skolen, og hvem henvender man sig til når …) og mere didaktisk-
pædagogisk orienterede introkurser. 

De kurser, der er didaktisk-pædagogisk orienterede, henvender sig på nogle skoler også til lærerne, der har 
været ansat i en årrække, så kurserne bruges som en generel pædagogisk opkvalificering og som en 
mulighed for at etablere samarbejde mellem nyansatte lærere og de ældre kolleger. Dermed arbejder 
skolen også med den lærende skole, som vi behandler nedenfor. 

Under diplomuddannelsen: De skoler, der fortsætter den praktisk-pædagogiske vejledning under 
uddannelsesforløbet, bliver meget rost af de nye lærere – og de lærere, der ikke har den praksis på egen 
skole, savner en erfaren kollegas sparring og vejledning i udvikling af egne pædagogiske kompetencer. 

Vejlederen indgår, med forskellig vægt fra vejleder til vejleder, i: 

• Observation af og feedback på undervisning – den diplomstuderendes, vejlederens eller tredjemands 
• Diskussion af læste tekster 
• Feedback på den diplomstuderendes skrivearbejde 
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• Støtte, udfordring og inspiration i forhold til den studerendes generelle studiekompetence og især de 
personlige udfordringer anstrengelserne ved at studere medfører for mange. 

Nogle af de skoler, vi samarbejdede med, udviklede i forløbet ”Råd og vink til praktisk-pædagogisk 
vejledning” og sørgede for at sætte fokus på vejledningstemaer, som relaterede sig til de enkelte moduler i 
diplomuddannelsen. Det sætter lærerne stor pris på, da det også hjælper til at se sammenhæng mellem 
teori og praksis. 

Skolerne rekrutterer vejlederne på forskellig vis. På en skole har man besluttet sig for, at det er 
uddannelseslederne, der er praktisk-pædagogiske vejledere. Det dobbelte formål med denne model er, at 
uddannelseslederne kommer ud på gulvet og får et direkte indtryk af lærernes virkelighed.  

På andre skoler er det de ”gamle” praktikvejledere (fra Pædagogikum), der fungerer som vejledere. 

Der er endvidere forskel på, om skolerne forsøger at have en vejleder (eller flere) inden for det samme 
faglige område, som den studerende har - eller man vælger et fælles vejlederkorps på skoleniveau, der 
dækker alle faglærere. 

En skole har indskrænket korpset af de praktisk-pædagogiske vejledere, så de ikke længere er knyttet til 
den enkelte afdeling, men de nye lærere kan trække på forskellige vejledere fra dette vejlederteam. Herved 
får de praktisk-pædagogiske vejledere mulighed for at fremhæve nye didaktiske initiativer og pædagogiske 
projekter i en afdeling og lade de nye lærere fra andre afdelinger hente inspiration på tværs af 
organisationen. 

En fordel ved denne model er, at støtten til de nye læreres udvikling ikke er knyttet til den enkelte afdeling 
og en enkelt praktisk-pædagogisk vejleder. Herved kan der undgås flaskehalse, hvis vejlederen er 
overbebyrdet af andre opgaver, og det er let at "bytte" en vejleder, hvis der er en skæv kemi mellem 
vejlederen og den nye lærer. En anden fordel ved denne model er, at vejlederteamet kan være med til at 
skabe tværorganisatorisk vidensdeling og erfaringsudveksling, både i forhold til interessant praksis i enkelte 
afdelinger og i forhold til interessante tiltag, som nye lærere ønsker at igangsætte. 

 

Transfer i lærernes kompetenceudvikling - at understøtte sammenhængen mellem teori og 
praksis 
Problemstilling 
For de fleste lærere ved erhvervsrettede uddannelser udgør tilegnelsen og anvendelsen af teori den helt 
store udfordring. Mange har ikke erfaring med at læse tekster af den type. Nogle har slet ikke erfaring med 
eller træning i at læse – hvilket nok kan være grunden til, at de oprindeligt tog en håndværksmæssig 
uddannelse. Men den store saltomortale – også for de studerende, der faktisk læser ubesværet – består i at 
omsætte det læste til praksis, altså skabe transfer. 

Resultater og forslag  
Problemet med dels at forstå teori og dels at koble teori og praksis hænger ofte sammen for de 
studerende. Mange forstår teksterne, når de kan se, hvad de kan bruges til. Så arbejdet med teori, kan 
anskues under tre synsvinkler, hvor man undersøger 



Side 13 af 42 

 

• Organisatorisk niveau: Skolens foranstaltninger til at understøtte muligheder for transfer 
• Diplomuddannelsens niveau: Uddannelsesudbyderens, fx NCE’s, metoder til at understøtte transfer 
• Subjektivt niveau: Den enkelte studerendes kompetencer til at studere. 

De tre synsvinkler er i praksis vævet tæt sammen. Men vi skiller dem ad for at tydeliggøre vores pointer. Så 
i det følgende behandler vi de to første punkter; senere vil vi i et særskilt tema behandle arbejdet med at 
udvikle de studerendes studiekompetencer.   

Overordnet hænger lærernes mulighed for transfer og sammenkoblingen teori-praksis sammen med, at 
lærerne både i diplomstudiet og på skolen støttes i at kunne danne mentale billeder af den gode lærer og 
den gode skole. Desuden skal der etableres praktiske sammenhænge i hverdagen, der hjælper de 
diplomstuderende til fortsat at kunne identificere sig med deres pædagogiske uddannelse. Den viden og de 
færdigheder, de tilegner sig og udvikler, skal de kunne erfare som væsentlige værktøjer i udøvelsen af 
lærerjobbet. 

I vores undersøgelser peger mange lærere på, at sammenhængen teori-praksis og lærernes mulighed for 
transfer hænger sammen med faktorer som:  

• At indholdet i diplomstudiet kan forbindes med egen og skolens praksis 
• At såvel vejleder, kolleger som diplomunderviser eksemplificerer, hvor det er muligt, og løbende 

diskuterer skolens primære opgave: undervisning og læring 
• Organiseringen i studiet: etablering af studie- og samtalegrupper. At skolerne prioriterer at sende 

grupper af nye lærere af sted på samme hold, så de kan foretage en løbende diskussion og 
erfaringsudveksling 

• Organisatoriske rammer på skolen: Opbakningen fra skolen både i form af støtte og timer og en mental 
opbakning. De studerende tager studiet mere alvorligt, hvis skolen fortæller og viser, at dette studie er 
vigtigt for lærerens personlige kompetenceudvikling og for skolen som organisation, for man ønsker 
løbende at udvikle undervisningen.  

Flere af de skoler, vi har samarbejdet med, har taget initiativer som: 

• Udarbejde en håndbog til nye lærere, der beskriver det at være nyansat lærer og studerende 
• At danne netværksgrupper og studiegrupper blandt de nye lærere 
• At formalisere den praktisk-pædagogiske vejledning både på et individuelt niveau og på tværs af 

skolens afdelinger. Der afholdes jævnligt møder mellem vejledere og nye lærere 
• Enkelte skoler køber supervision i forbindelse med lærernes kursusforløb, så diplomunderviserne kan 

støtte lærernes transfer 
• Kurser før og under diplomforløbet i fx læse- og skrivefærdighed. 

På de fleste af skolerne er lærerne organiseret i team. Dette betyder for den studerende, at det er i dette 
forum, at diplomopgaver og andre diplomrelevante emner drøftes med kolleger. Især drøftes det, hvordan 
der kan skabes transfer fra fx en specifik tekst til undervisningspraksis på skolen. Team bliver på denne 
måde et middel i skolernes transferbestræbelser.  
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Barrierer 
Vi hører ofte, at de studerende ikke får den vejledning, som skolen ellers har stillet til rådighed pga. tid. Den 
daglige rutine kan knække mange gode intentioner. Sortest ser det ud der, hvor vejledningen overlades til 
den studerende og dennes vejleder: Så går der for megen tid med at ”finde et hul i kalenderen”. 

En barriere kan det også være, at en del vejledere ikke er klædt på til vejledningsopgaven. De ved ikke, 
hvordan de skal vejlede. Måske har de erfaringer med Pædagogikums praktikdel, men kan ikke overføre 
den. 

I den forbindelse kan det være en barriere, at vejlederen ikke selv har gennemgået en diplomuddannelse. 
Han eller hun kender kun kravene fra sidelinjen. 
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Tema 2: Udvikling af lærernes studiekompetence 
En stor del af de lærere, der giver sig i kast med en diplomuddannelse, har valgt et liv forholdsvis fjernt fra 
den boglige verden - som håndværkere eller andre former for praktikere. Det har derfor i arbejdet med 
projektet (og ikke mindst i vores daglige møde med de studerende i undervisningssammenhæng) været 
påtrængende, men ikke overraskende, at mange studerende vånder sig ved at skulle begå sig i en mere 
akademisk boldgade, hvor ”håndværket” bygger på læsestrategier, skriveteknik osv. – kort sagt: 
Studiekompetence. 

 

Lærernes studiekompetence skal udvikles 
Problemstilling 
Mange, hvis ikke de fleste, lærere giver udtryk for, at de har svært ved at læse og tilegne sig og anvende 
den teori, der indgår i studiet. Og mange giver også udtryk for, at skrivearbejdet volder vanskeligheder 
(hvilket vi som undervisere kan bekræfte). Der er dels tale om mere elementære vanskeligheder med at 
læse og skrive, dels kan der spores vanskeligheder eller manglende erfaring med at tænke i og tale om 
pædagogiske begreber og problemstillinger. 

Vanskelighederne inden for gruppen kan ikke uden videre sættes på én formel: Nogle kan med blot lidt 
vejledning og støtte selv klare sig (godt) igennem studiet, andre synes at have svært ved at knække koden, 
der giver adgang til større forståelser og indsigter – men for mange lykkes det. Endelig er der en lille, men 
særlig gruppe af studerende: De, der lider under studiet, fordi de ikke har eller vanskeligt kan udvikle de 
basale kompetencer, der skal til for at blive fastholdt i studiet. I hvert fald ikke inden for den tildelte 
tidsramme. Så de dropper ud eller dumper til eksamen. 

Resultater og forslag  
Flere skoler har i samarbejde med NCE arbejdet med udvikling af lærernes studiekompetencer – enten 
sideløbende med modul 1 og 2 eller som deciderede forkurser i forbindelse med start på 
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Andre skoler tilbyder lærerne kortere kurser i faglig læsning og 
skrivning. Begge kursustyper sætter fokus på viden om læse- og skriveprocessen og på metoder og 
værktøjer til forskellige læsestrategier og skriveformer.  

En hjælp i forbindelse med at tilegne sig eller videreudvikle studiekompetence er at tale om og lære de 
studerende at arbejde med opgaven i opgaven: Opgaven består i at tilegne sig tekstens budskab; opgaven i 
opgaven består i at finde det system, som teksten er bygget op efter. De studerende har brug for at vide, 
hvordan man læser og arbejder med en tekst (brug af overskrifter, indholdsfortegnelse osv.). 

Mange kan have nytte af at indlære de mest almindelige faglige udtryk inden for pædagogik og at få 
repeteret, hvordan man tilegner sig et nyt fag. Samtaler og metakommunikation om tilegnelse af fag giver 
nogle af lærerne en ahaoplevelse, der både handler om deres egen undervisning og om elevernes læring, 
og netop også kan være en hjælp i forbindelse med diplomstudiet.  

I undervisningen i diplomuddannelsen arbejder NCE bevidst med at (videre)udvikle lærernes færdigheder i 
studielæsning og -skrivning, ligesom en væsentlig del af undervisningen sætter fokus på at træne de 
diplomstuderende i at læse og afkode studieordninger og studievejledninger. For mange lærere er det et 
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nyt område at sammenkoble diplommodulets mål og vidensområder med læse- og skriveformål såvel 
generelt til de enkelte undervisningsgange som i forbindelse med eksamenslæsning og -skrivning. 

En særlig udfordring består i at kunne håndtere mange teoretiske teksters ”intertekstualitet”: Mange 
teorier bygger næsten usynligt og derfor indforstået på andre teorier. Det kan vise sig ved anvendelsen af 
enkelte begreber. For den uskolede er det lukket land. Så selv om teksten måske ikke er sprogligt svær for 
en studerende, kan han eller hun fornemme, men ikke indhente den skygge, et akademisk skoleridt kaster 
ind under teksten. Og den studerende bliver derfor usikker på, om ”det nu er rigtigt forstået”. Her ligger en 
stor opgave gemt for NCE: Hvordan kastes der lys på denne skygge?  

De studerendes analytiske og refleksive kompetencer skal i mange tilfælde videreudvikles både i studiet og 
i den praktiske lærergerning/den praktisk pædagogiske vejledning. 

En skole fremhæver heltidsmodellen som den optimale organisering af diplom-undervisningen. Den giver 
mulighed for, at de studerende kan fordybe sig uden at blive forstyrret af arbejdshverdagens problemer.  

Barrierer 
En stor barriere ligger i det relativt korte forløb, en diplomstuderende gennemgår: For i hvert fald de 
svageste kan det være vanskeligt således at lægge skinner, mens man kører, og udvikle en 
studiekompetence som en del af et studie med i sig selv vanskelige emner.  
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Tema 3: Skoleudvikling og den lærende skole 
Et af projektets opdrag var at undersøge, om eller hvordan de diplomstuderende vendte tilbage til deres 
skoler og bidrog til en udvikling af det pædagogiske miljø og arbejde der. I projektbeskrivelsen betegnes det 
med begrebet den lærende skole. Dette begreb har vi ikke kunnet finde en teoretisk reference til – så vi har 
leveret vores eget bud. Og dernæst undersøgt initiativer fra praksis.  

 

Diplomstuderende på Den lærende Skole – det organisatoriske fokus 
Problemstilling 
Det er velkendt, at ikke bare diplomuddannelsen, men også mange andre uddannelser, lider den skæbne, 
at de studerende ikke kan omsætte det, de har lært, til en praksis, der rækker ud over deres egne cirkler (og 
i nogle tilfælde ikke engang det). Det kan skyldes, at den enkelte ikke magter dette, eller det kan skyldes, at 
organisationen ikke ”tager imod” og anvender det, den nyuddannede bringer med sig, i det daglige arbejde. 
Der bliver tale om indkapslet viden. 
I arbejdet med at identificere den lærende skole er vi stødt på en dobbelt problemstilling: 

• Begrebet er ikke defineret og udbredt; det er ikke en del af den dagligdag, skolerne har. Derfor må 
begrebet først indkredses. 

• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er endnu så ny, at det første hold studerende ikke er 
færdiguddannede og vendt tilbage til skolen. Vi har derfor ikke kunnet undersøge, om skolerne har eller 
vil udvikle sig til lærende skoler, i og med at de modtager disse nyuddannede lærere. 

Resultater og forslag  
I det følgende indkredses den lærende skole først som begreb. Dernæst giver vi med to konkrete eksempler 
bud på to skoler, der kan være på vej mod at blive lærende skoler. 

Først begrebet: 

Den lærende skole er primært karakteriseret ved en udvikling af organisationens hovedopgave: 
undervisning og uddannelse af elever og en pædagogisk-faglig anvendelse af begreber og metoder i 
forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning fra de involverede aktører 
(lærere og ledere).  

I bilag 1 kan man se en samlet beskrivelse og definition af begrebet den lærende skole. I hovedtræk kan 
man sige, at en lærende skole er karakteriseret, ved at der 

• tilvejebringes målrettede handlinger og aktiviteter, der udvikler, vedligeholder og understøtter 
lærernes udvikling af pædagogiske kompetencer   

• organiseres en fast ramme om disse handlinger i formaliserede og ikke-formaliserede strukturer 
• arbejdes på at understøtte den enkeltes subjektive tilslutning til og deling af forventninger til 

adfærden som underviser. 

I det følgende præsenteres to skoleeksempler. I bilag 4 kan man se flere skoleeksempler: 
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Skole 1 har beskrevet sin praksis meget deltaljeret: 
Mål for indslusning og oplæring af nye lærere 

Viden 

− Underviseren opnår viden om organisationens kultur, struktur og læringsprocesser 
− Underviseren danner fagligt netværk med andre undervisere i organisationen 
− Underviseren opnår indsigt i pædagogisk virksomhed i det erhvervspædagogiske felt. 

Færdigheder 

− Kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og innovativ undervisning og 
differentierede undervisningsforløb - herunder de særlige udfordringer, der er med internationale 
erhvervsakademihold 

− Kan anvende e-læring i forberedelse, opgaveretning, evaluering og læring 
− Kan analysere, evaluere og revidere akademiuddannelser under hensynstagen til samfundets, 

arbejdsmarkedets og den enkeltes behov. 

Kompetencer 

− Kan indgå i kvalificerede drøftelser om uddannelse, undervisning og læring inden for akademiets 
uddannelser 

− Kan udvikle egen praksis i spændingsfeltet mellem teori og praksis og reflektere over forholdet mellem 
disse. 

For at opnå ovenstående mål opstilles der følgende aktiviteter i løbet af de første 2 års ansættelse. 

I 1. semester 

− Introduktion til organisationen ved ledelsen, hvor mission, vision, uddannelser, organisation, 
hjemmeside og intranet præsenteres (varighed ½ dag) 

− Introkursus i en pædagogisk værktøjskasse ved et pædagogisk underviserteam med elementer som 
relevante bekendtgørelser, lektionsplaner, praktikforløb, projektarbejde, forelæsning, it og interaktive 
medier samt bibliotek og informationssøgning (varighed 1 dag) 

− Følordning med en erfaren underviser (varighed 4 dobbeltlektioner) 
− Møde i en faggruppe på tværs af organisationen (varighed 1 dag) 
− Supervision af egen undervisning (varighed 4 dobbeltlektioner) 
− Pædagogisk opfølgningssamtale hos nærmeste leder. 

I 2. semester 

− Der opfordres til påbegyndelse af modul 1: Undervisning og læring i Diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik 

− Følordning eller supervision med en erfaren underviser (varighed 4 dobbeltlektioner) 
− Deltagelse i Innovation Cup – der er et internt arrangement i organisationen med 500-600 i 3 dage 
− Møde på fælles uddannelsesseminar 
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− Deltage i interne og eksterne prøver 
− Pædagogisk opfølgningssamtale hos nærmeste leder.  

I 3. semester 

− Opfordring til deltagelse i udvalgsarbejde og projekter i organisationen 
− Opfordring til påbegyndelse af modul 2: Undervisning, planlægning og didaktik i Diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik 
− Krav om seneste påbegyndelse af modul 1: Undervisning og læring i Diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik 
− Følordning eller supervision med en erfaren underviser (varighed 4 dobbeltlektioner) 
− Pædagogisk opfølgningssamtale hos nærmeste leder.  

I 4. semester 

− Opfordring til deltagelse i udvalgsarbejde og projekter i organisationen 
− Krav om seneste påbegyndelse af modul 1: Undervisning, planlægning og didaktik i Diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik 
− Mentor for nye føl 
− Deltagelse i Innovation Cup – der er et internt arrangement i organisationen med 500-600 i 3 dage 
− Møde på fælles uddannelsesseminar 
− Deltagelse som censor i interne og eksterne prøver 
− Pædagogisk opfølgningssamtale hos nærmeste leder. 

Skole 2 har disse initiativer til indslusning og oplæring af lærerne: 
− Ved opstart af nye lærere udleveres en praksisbeskrivelse, der introducerer til skolen, og hvordan 

skolen arbejder 
− Til støtte for de nye lærere er der tilknyttet vejledere til de enkelte afdelinger 
− Vejlederne fra de enkelte afdelinger mødes 2 gange årligt og debatterer fælles problemstillinger 
− Vejlederen fungerer som kontaktperson for den nye lærer og planlægger sammen med den nye lærer 

og en leder, hvornår forskellige aktiviteter etableres 
− Vejlederne arbejder med individuelle supervisionsforløb, med fokus på undervisningspraksis og kobling 

mellem indholdet i Diplomuddannelse i erhvervspædagogik og undervisernes praksis 
− Vejlederen fungerer til tider som læsemakker i den enkelte nye lærers studieforløb 
− Vejlederen giver sparring op til eksamen og går med ved eksamen med henblik på at kunne evaluere 

eksamen med den nye lærer 
− Den nye lærer har også tilknyttet en fagvejleder foruden den pædagogiske vejleder. 
− Den nye lærer deltager i Diplomuddannelse i erhvervspædagogik – deltidsmodellen 
− Organisationen ønsker, at de forskellige modulopgaver har relevans for organisationen. Derfor 

etableres strukturen for opgaven i samarbejde med vejlederen 
− Som støtte til opgaveskrivningen bidrager vejlederen med vejledning ved opgaveskrivningen 
− Organisationen ønsker, at den nye lærers videns- og kompetenceudvikling fællesgøres i organisationen. 

Derfor bliver den nye lærer efter aflevering af modulopgaven bedt om at komme med et oplæg ud fra 
deres opgaver på et efterfølgende lærermøde eller lignende 
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− Der er på skolen et arbejde i gang, hvormed det er intentionen at skabe yderligere kompetenceløft i 
afdelingerne bl.a. med inddragelse af den viden, de nye lærere udvikler igennem deres deltagelse i 
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.  

For begge eksempler gælder, at der dels er detaljerede, dels meget udviklede retningslinjer. Der 
iværksættes således både handlinger og aktiviteter. Og der etableres en organisatorisk ramme herom. 
Ideerne hviler på en sproglig indsigt, der er baseret på viden om pædagogisk teori. 

For begge skoler gælder også, at der rækkes videre end de diplomstuderendes uddannelse. Nok støttes 
først og fremmest de studerende. Men perspektivet er udvidet til hele organisationen. Også via handling, 
aktiviteter og organisering af disse. 

Det springende punkt bliver, om der så hermed skabes subjektivt ejerskab hos den enkelte lærer og leder. 
Et er iværksættelsen af den lærende skole. Noget andet implementeringen. Om den så virkelig ender med 
en organisationsudvikling må undersøges, når de studerende er vendt tilbage til dagligdagen. 

Et enkelt paradoks ved disse skolers tilskyndelser, til at den enkelte bidrager til organisationsudviklingen, 
skal nævnes. Der opfordres til kritik, men i praksis kan den være ilde set. For en udfordring ved den 
lærende skole kan være, at når ”proppen ryger af flasken”, kan enkelte studerende opleve en 
organisatorisk bevågenhed, der afholder ham eller hende fra at arbejde med kritiske problemstillinger som 
en del af sit studie. I NCE har vi fx flere gange set, at de studerende begynder at opstille kritiske 
perspektiver på forskellige sider af skolens aktivitet og politik. Det kan måske afholde nogle studerende fra 
at arbejde med kritiske problemstillinger, hvis de oplever et obligatorisk krav fra organisationen om, at de 
skal lægge deres opgaver ud i et åbent forum eller præsentere deres resultater for alle interesserede. 

Men det største potentiale ved disse modeller, hvor der både er fokus på en fælles kompetenceudvikling og 
en interesse i, at nye lærere kan bidrage med ny viden og nye initiativer i organisationen, er, at der skabes 
rammer, der giver plads til en fortsat pædagogisk og didaktisk diskussion mellem de nye lærere og de 
erfarne lærere, hvilket formodes at bidrage til en fortsat organisatorisk udvikling.  

Barrierer 
Jævnligt udtaler nye lærere i undervisningen i Diplomuddannelse i erhvervspædagogik, at der ikke er 
tradition for at tale om didaktik og undervisningsplanlægning i deres afdelinger. Så en stor barriere for 
udviklingen af den lærende skole ligger i den kollegiale kultur: Hvis den diplomstuderende ikke tages 
alvorligt eller ligefrem lægges på is, ender det med, at hans eller hendes viden bliver indkapslet. Det 
behøver ikke kun være begrundet i aktiv modvilje mod forandring. Indkapslingen kan også være begrundet 
i, at det kan være vanskeligt for selv de mest velvillige kolleger at indgå i forandringsprocesser OG passe 
arbejdet. Man behøver blot at tænke på, hvor stor en personlig udfordring det er for de diplomstuderende, 
selv når tiden er øremærket hertil. 

Endelig skal der nævnes et forhold, som enkelte lærere peger på: Det geografiske aspekt spiller også ind 
her. Opdelingen i afdelinger og det, at man færdes i forskellige afdelinger, kan gøre den daglige 
kommunikation, der vedligeholder den lærende skole, vanskelig.  
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Diplomstuderende som mentorer eller mesterlærere 
Problemstilling 
På en skole, hvor lærerkorpset er sammensat af en fast ansat (og ofte pædagogisk uddannet gruppe) og en 
relativt stor gruppe løst ansatte timelærere (uden pædagogisk uddannelse), kan det være vanskeligt at 
fastholde et sammenhængende pædagogisk miljø. Lederen gav udtryk for, at det var svært at fastholde de 
pædagogiske værdier - fx i forhold til samspillet mellem lærere og elever/kursister. Og det var også 
vanskeligt at anvende de pædagogiske metoder, som skolen gerne ville bruge og kendes på. 

Resultater og forslag 
Den omtalte skole havde planer om at udvikle en model for, hvordan en gruppe undervisere kunne fungere 
som mentorer eller mesterlærere for de løst ansatte timelærere. Nærværende projekt skulle – med NCE´s 
medvirken - danne afsæt for dette arbejde. Lærerne gik i forvejen sammen i et heltidsforløb, og det var så 
hensigten, at de (ca. 12 personer) skulle inddrages i denne understøttelse af den lærende skole.  

Ideen strandede imidlertid på konsekvenserne af den opbremsning i økonomien, som skolen oplevede. 
Diplomforløbet blev sat på pause, og ledelsen opgav ideen om at kaste ressourcer i såvel 
diplomuddannelsen som udviklingen af den nævnte mentorordning; lærerne var fortsat indstillede på og 
ønskede en fortsættelse af uddannelsen. 

Men tanken er tænkt og kan tages op af andre. 

Barrierer 
I det konkrete tilfælde viste det sig at være økonomien, der spændte ben, forstået på den måde, at hverken 
diplomuddannelse eller udvikling af mentorordning nu havde ledelsens opbakning. Og en sådan opbakning 
er nødvendig, da der er tale om, at der skal udvikles og implementeres ændringer på det organisatoriske 
niveau. 
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Sammenfatning, konklusioner og perspektiver 
 

Projektet har afdækket og analyseret forskellige aktørers erfaringer med Diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik. Vi har anlagt en synsvinkel, hvor vi har undersøgt samspillet mellem den enkelte 
diplomstuderendes udvikling af kompetencer, skolernes rammer herfor og NCE´s forvaltning af 
diplomuddannelsen. Denne undersøgelse har taget sigte på at forstå og fremme den enkelte 
diplomstuderendes kompetenceudvikling og skolens samlede pædagogiske udvikling som én og samme sag 
– med NCE som formidler og medspiller. 

 Vi har derfor haft fokus på disse indsatsområder:  

• Rammer for lærernes kompetenceudvikling 
• Udvikling af studiekompetence 
• Skoleudvikling. 

Som metoder til at indhente viden herom har vi foretaget en række interviews på udvalgte skoler, foretaget 
en spørgeundersøgelse via brev, analyseret relevante skolers forskellige offentlige dokumenter vedrørende 
pædagogisk praksis og vision, inddraget resultater fra andre rapporter og trukket på de erfaringer, som 
projektgruppens medlemmer har med undervisning på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik samt 
bidraget til udvikling af tiltag, der fremmer implementeringen af diplomuddannelsen på skolerne. 

Hovedkonklusionener, at de mest vellykkede forløb for diplomstuderende finder sted på skoler, der har 
iværksat et indslusningsprogram for den nye lærer. Disse skoler udmærker sig også ved at være lærende 
skoler, hvilket vil sige, at der 

• tilvejebringes målrettede handlinger og aktiviteter, der udvikler, vedligeholder og understøtter 
lærernes udvikling af pædagogiske kompetencer   

• arbejdes med organisering af disse handlinger i formaliserede og ikke-formaliserede strukturer 
• arbejdes på at understøtte den enkeltes subjektive tilslutning til og deling af forventninger til 

adfærden som underviser. 

Vi fandt en bred vifte af målrettede handlinger og aktiviteter: følordninger, vejledningsordninger, forkurser, 
håndbøger for diplomstuderende m.m. 

Mange steder er disse initiativer organiseret i skemalagte forløb. Nogle steder med særligt fokus på den 
studerende (fx i form af en fast procedure for vejledning), andre steder også med sigte på hele afdelingen 
eller skolen (fx åbent hus-arrangementer). 

Den enkelte studerendes tilslutning til de forventninger, skolen har til ham eller hende, rummer flere 
aspekter. Den studerendes mulighed for at sammenkoble det teoretiske arbejde i diplomuddannelsen med 
praksis. Altså muligheden for transfer: Det skal være tydeligt, hvad det teoretiske arbejde kan bruges til i 
praksis. Dette er bl.a. en opgave for NCE. Men der er ikke kun tale om, at den enkelte skal indføjes i 
organisationen. Den subjektive tilknytning vil styrkes, hvis også skolen er parat til at tage imod den 
studerende: Åbne sig for ideer til ny undervisningspraksis, lade den studerende løse eksempelvis 
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planlægningsopgaver som led i studiet, dele viden med kolleger på temadage, indgå i udviklingsprojekter på 
skolen.  

Karakteristisk for de skoler, der kan kaldes lærende skoler, er, at ledelsen her udviser ikke bare vilje og evne 
til at tænke i erhvervspædagogiske baner, men også følger det op med praksis – der går fra personlig 
indsigt i/observation af undervisning, deltagelse i diplomuddannelsen (der er få eksempler), til etablering 
og vedligeholdelse af og ikke mindst moralsk opbakning til forskellige former for praktiske foranstaltninger 
og procedurer.  

Projektet har gjort det tydeligt, at de studerendes studiekompetence for mange er en akilleshæl. De 
studerendes forudsætninger taget i betragtning (mange har valgt den boglige vej fra) har dette på forhånd 
været udpeget som et indsatsområde for nærværende projekt. Og der er iværksat en række initiativer, der 
skal imødegå de vanskeligheder, mange studerende har med især at læse og skrive. Således har NCE 
sammen med flere skoler udviklet forkurser i læsning og skrivning. Nogle skoler gør disse obligatoriske; 
andre steder er det et tilbud. Her kan og vil NCE medvirke som konsulenter, hvilket også kunne udvikle 
NCE´s forvaltning af diplomuddannelsen. 

NCE er i den forbindelse meget opmærksom på denne problemstilling og arbejder fortsat og løbende med 
at udvikle studiekompetencer som en del af især de to første moduler: Her trænes læsning ved fx 
eksemplarisk gennemgang af tekster, skrivning igennem mindre skriveøvelser og -opgaver. 
Arbejdsformerne i studiet har også vores opmærksomhed, idet vi fortsat søger at udvikle måder, der 
integrerer eller tilgodeser de studerendes forudsætninger, praksis og erfaringer. Desuden drøfter vi 
løbende vejledningsformer, eksamensformer, litteraturvalg og undervisningsemner.  

Men trods disse tiltag har projektet også vist, at en mindre gruppe af studerende ikke har kunnet finde 
fodfæste i uddannelsen. Deres basale studiekompetencer kan ikke udvikles inden for den tidsramme, der er 
til studiet. Denne gruppe behøver andet og mere end de ovennævnte foranstaltninger. Her kunne det 
overvejes at tænke i baner, som man gør, når der for de unge med særlige behov tilbydes 
grundforløbspakker. Måske kunne der på diplomområdet udvikles anderledes rummelige forløb, der 
inkluderer og fastholder også disse studerende.  

Set under ét kan man ikke sige, at skolernes håndtering af diplomuddannelsen giver god plads til 
forbedringer. Projektet her synes at understrege den erfaring, vi har gjort og gør: De lærende skoler hviler 
på skuldrene af pædagogiske ildsjæle i ledelsen. Om der etableres en organisering af målrettede handlinger 
og aktiviteter står og falder med deres personlige tagen hånd om det daglige arbejde. Det betyder også, at 
på de skoler, hvor man ikke er kommet langt, kan årsagen hertil være, at ledelsen er mest optaget af 
skolens økonomi og drift. I den forbindelse kan det kun anbefales, at Ministeriet for Børn og Undervisning 
inddrager denne problematik, når der lægges planer for tilsyn med erhvervsskolerne. 

De næste skridt i retning af bedre kompetenceudvikling for den enkelte og udvikling af den lærende skole 
kan sammenfattende formuleres som nedenstående perspektiver. Hovedsynspunktet er her, at der rundt 
om på skolerne findes eksempler på god organisering, god praksis og gode værktøjer. Vi har sammenfattet 
de fleste af dem i denne rapport. Udfordringen består i at få dem bredt ud til flere skoler. Så perspektivet 
er at få sat fokus på, hvilke handlinger der skal til for at iværksætte og implementere de ideer, der nu blot 
er ord. - Som bekendt får man heller ikke et søm ind i træet ved at sige hammer til det. 
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• Skolerne bør udvikle faste procedurer for indslusning af de nye lærere, der er i gang med en 
diplomuddannelse. Der skal være initiativer rettet mod perioden, før diplomuddannelsen påbegyndes, 
og der skal være initiativer under diplomforløbet.  

• Der foreligger til brug herfor allerede en række eksempler på god praksis, der er beskrevet og afprøvet: 
forkurser, der introducerer læreren til arbejdspladsen og lærerarbejdet, læse- og skrivekurser, 
vejledningsordninger, der er sat i system. Der foreligger ligeledes en række værktøjer, der kan 
understøtte denne proces: For eksempel håndbøger udarbejdet af skoler. Eksemplerne findes. 
Udfordringen består i at få dem bredt ud til andre skoler.  

• De nævnte eksempler på god praksis bør implementeres via seminarer, hvor erfaringer deles og 
drøftes, etablering af netværk mellem skoler, etablering af en elektronisk platform, hvor 
inspirationsmateriale kan hentes. NCE kunne være medvirkende. Ministeriet kunne støtte op via 
muligheden for tilsyn på erhvervsskolerne. 

• Der bør gøres en særlig indsats for de studerende, der ikke kan fastholdes af de særlige initiativer, der 
udfoldes på skolen og inden for rammerne af den eksisterende diplomuddannelse. En udgave af 
diplomuddannelsen med en anderledes organisering af studieforløbet for disse deltagere bør 
overvejes. 

• NCE skal fortsat tage initiativ til at udvikle Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik på især tre 
områder: træning af de studerendes studiekompetence, arbejde med transfer af teori og etablering af 
samspilsrelationer med skolerne.  
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Bilag 
 

• Bilag 1: Begrebsafklaringer 
• Bilag 2: Projektets metoder 
• Bilag 3: Modeller for skolers organisering af de diplomstuderende og diplomuddannelsen  
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Bilag 1: Begrebsafklaringer 
 

Den lærende skole 
Vi giver her et bud på en definition af begrebet den lærende skole.  

Vi er nået frem til nedenstående ud fra 1) en beslutning om at være pragmatiske: vi har ikke foretaget dybe 
studier i litteraturen, men er slået ned på 2) Erling Lars Dales2 kompetenceniveauer + et par begreber fra 
hans beskrivelse af organisationsdidaktik. 

Hensigten har været at nå frem til en forholdsvis enkel og (i vores feltarbejde) anvendelig fastlæggelse af 
begrebet. Også fordi vi har tolket ministeriets interesse som et meget bredt formuleret ønske om, at de 
diplomstuderendes uddannelse ikke bliver indkapslet viden, men bidrager til "en eller anden" pædagogisk 
udvikling på skolen. 

Definition 
Den lærende skole er karakteriseret ved tilstedeværelsen af komplekse kompetencer hos de ansatte 
frembragt af målrettede handlinger i organisationsformer, der understøtter og fremmer medlemskab. 

De kompetencer, der kræves, for at man kan tale om en lærende skole, kan - med hilsen til Dale - beskrives 
ved, at lærere og ledelse i en eller anden grad 

• anvender begreber om og metoder til i praksis at gennemføre undervisning 
• anvender begreber om og metoder til i praksis at planlægge forløb. 

Disse kompetencer hviler på et tredje, overordnet niveau: 

• kompetencen til at udvikle og kommunikere didaktisk teori i fællesskab(er). 

En skole kan ikke være lærende. En skole består af bygninger og møbler. Dødt materiale. Personer gør en 
skole lærende. Det kræver derfor tre ting: 

• målrettede handlinger og aktiviteter, der udvikler og vedligeholder ovennævnte kompetencer og 
dermed skaber en lærende skole 

• organisering af disse handlinger i formaliserede og ikke-formaliserede strukturer, der via 
medlemskaber udtrykker en mere subjektiv tilslutning til og deling af forventninger til adfærden som 
underviser. 

Med andre ord kan vi i vores undersøgelse stille spørgsmål som: 

• Bruger lærerne didaktiske begreber, når de taler om og tilrettelægger undervisning? 
• Bruges der begreber og viden om planlægning? 
• Udvikles og vedligeholdes didaktisk teori? 
• Hvilke aktiviteter sættes der i værk for at udvikle disse kompetencer? 

                                                           

2 Erling Lars Dale (1998) 
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• Hvem tager initiativ? 
• Hvilke opgaver er det teoretiske arbejde knyttet til? 

• Er der organiseringer og fællesskaber, der understøtter en fælles udvikling af kompetencer? 
• Er alle involveret i tilrettelæggelse af undervisning, planlægning af undervisning/uddannelse, 

revision af skolens pædagogiske teori/praksis? 
• Er der frontløbere? 

• Skabes der enighed om forventninger til meningen med skolens kerneydelse, nemlig undervisning og 
udvikling heraf?  
• Hvem er initiativtager? 
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Bilag 2: Projektets metoder 

A) Spørgeguide, der er anvendt ved besøg på skoler 

Respondenters baggrundsoplysninger 
1. Navn 
2. Afdeling 
3. Skole: 

a) Type (EUD, AMU) 
b) Geografisk placering 
c) Gennemfører Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik på følgende måde: 

i. Deltid, ordinært forløb 
ii. Fuldtid, ordinært forløb 

iii. Deltid, særligt forløb 
iv. Fuldtid, særligt forløb 

d) Har plan for studiestøtte til diplomstuderende 
e) Har plan for de diplomstuderendes praktik på egen skole/anden skole 
f) Har indtænkt diplom i skolens kvalitetsarbejde 
g) Har indtænkt diplom i skolens kompetenceudviklingsplaner og -strategier for lærerne 
h) Har indtænkt diplom i skolens strategi. 

4. Ansat som? 
5. Varetager følgende arbejdsopgaver? 
6. Pædagogisk uddannelse 

a) Har afsluttet Pædagogikum 
b) Er/er ikke i gang med diplommodul(er)  
c) Har afsluttet diplommodul/moduler/hele uddannelsen. 

Respondenter 
1. Enkeltpersoner 

a) Lærere 
b) Vejledere  

i. Praktikvejledere 
ii. Læringsmakkere 

iii. Diplomvejledere 
c) Ledere.  

2. Grupper  
a) Lærerteam 
b) Lederteam 
c) Diplomhold. 
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Spørgsmål 
1. Lærernes sprog, handlinger og aktiviteter  

a) Bruges der didaktiske begreber, når lærerne taler om og tilrettelægger undervisning? 
b) Bruges der begreber og viden om planlægning? 
c) Udvikles og vedligeholdes der didaktisk teori? 
d) Hvilke arbejdsopgaver er de didaktiske begreber knyttet til? 
e) Er alle lærere involveret i tilrettelæggelse af undervisning, planlægning af 

undervisning/uddannelse, revision af skolens pædagogiske teori/praksis? 
f) Hvordan påvirker/inddrages den studerendes erhvervede kompetencer i lærerteam?  
g) Skabes der enighed om forventninger til meningen med skolens kerneydelse, nemlig undervisning 

og udvikling heraf? 
 
2. Skolens organisatoriske handlinger og aktiviteter i forhold til lærerne (strategisk og systematisk 

inddragelse af de studerendes kompetencer) 

a) Hvilke aktiviteter sættes der i værk for at udvikle og understøtte lærernes kompetencer? 
b) Er der organiseringer og fællesskaber, der understøtter udviklingen af lærernes kompetencer? 
c) Hvilken form og indhold har den praktiske vejledning på skolen? 
d) Hvor meget tid og til hvilke studieelementer giver skolen til den enkelte studerende? 
e) Hvordan introducer skolen de studerende til diplomuddannelse i erhvervspædagogik? 
f) Hvordan arbejder skolen med at udvikle den studerendes studiekompetence? 
g) På hvilken måde arbejder den studerende med praksis fra skolen i sit uddannelsesforløb? 
h) Hvorledes benytter skolen den studerendes erhvervede kompetencer? 
i) Hvordan forholder skolens kvalitetsafdeling sig til den studerendes erhvervede kompetencer? På 

hvilke måder indgår de studerendes erhvervede kompetencer i skolens kvalitetsarbejde? 
j) I hvor høj grad og på hvilke måder er skolens ledere opmærksomme på den studerendes 

erhvervede kompetencer? Hvordan inddrager lederne lærernes nye viden og færdigheder?  
k) Har du eksempler på projekter, hvor den studerendes erhvervede kompetencer inddrages/har gjort 

en forskel? 
l) Hvordan er diplomuddannelsen tænkt/skrevet ind i skolens lokalaftaler? 
m) Hvordan er diplomuddannelsen tænkt/skrevet ind i skolens strategi? 
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B) Skriftligt datamateriale 
1. Susanne Gottliebs brev til skolerne: 

Til NN  

Dato 1/3  2012 J. nr.:.  
Initialer sugo 

      

 

             
         

       

 

          
        

   

 

            
            

           
         
      

 
 

              
           
         

 

                
          

          
        

      

 

             
           

           

Dato  J. nr.:.  
Initialer sugo 

Diplom i erhvervspædagogik som generelt kompetenceløft 

 

Jeg tillader mig at skrive til dig/jer, fordi vi i National Center for Erhvervspædagogik, Metropol, er i gang 
med et forsøgs- og udviklingsprojekt igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning.  

Projektet har til formål at se på, hvordan diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kan bidrage til at udvikle 
skolens samlede erhvervspædagogiske kompetenceniveau.  

Vi er med andre ord interesserede i at indsamle eksempler på god praksis, både når det gælder 
praktikplaner for de lærere, der er i gang med diplomuddannelse, og når det gælder om at lade de 
nyuddannede lærere indgå i sammenhænge på skolen, hvor deres kompetencer indgår i skolens øvrige 
strategiske kompetenceudvikling. 

De gode eksempler skal bruges til inspiration for andre skoler. De vil – i en anonymiseret version – indgå i 
en webbaseret vejledning for aktører, der har at gøre med lærernes diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik. 

Derfor vil vi meget gerne høre om, hvordan I gør på jeres skole. Har I fx oplæringsplaner for nyansatte 
lærere/ lærere, der er i gang med diplomuddannelsen? Har I strategier og planer, der drager nytte af 
lærernes erhvervspædagogiske kompetenceløft? Har I andre gode ideer, der vil kunne inspirere andre 
skoler? 

Hvis I har, vil vi være meget taknemmelige, hvis I vil sende materiale eller links til mig på nedennævnte e-
mailadresse. Af hensyn til projektets tidsplan vil jeg bede om materialet senest d. 10. marts 2012.  

Hvis du/I har spørgsmål til projektet, er du/I meget velkommen til at kontakte mig telefonisk eller på e-mail. 

På projektgruppens vegne, med venlig hilsen 

Susanne Gottlieb 
Afdelingsleder 
sugo@phmetropol.dk 
Direkte: +4572487028 

 

mailto:sugo@phmetropol.dk
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2. Skriftlige tilbagemeldinger fra skolerne på forespørgsel om planer for lærernes praktik 

Nr.  Skole  Kontaktperson   Bemærkninger  
1 DAC-uddannelserne 

(Danish Addiction 
Counselor) 

Uddannelsesleder Rikke Buch 
Nielsen 
rbn@dac-uddannelserne.dk  

Har udelukkende løstansatte undervisere 

2 Erhvervs-akademiet 
Dania 

Uddannelsesleder Susanne 
Dixen 
sdi@eadania.dk  

Har sendt os skolens værktøjskasse, som vi 
bedes behandle med diskretion (37 sider). 
De hører gerne fra os, når vi har samlet 
erfaringer  

3 Erhvervs-akademiet 
Lillebælt 

Uddannelseschef Michael 
Lundorff-Hansen 
milh@eal.dk 

Har ingen lærere i gang med uddannelsen, 
mener, han har fået henvendelsen ved en 
fejl 

4 EUC Nord Udviklingschef Charlotte 
Bisbjerg Nielsen 
cbni@eucnord.dk 

Skolen har lavet en introduktion til 
diplomuddannelsen. Man mangler stadig at 
lægge uddannelsen ind i skolens strategiske 
planer. Vi er velkomne til at vende tilbage 

5 EUC Nordvest  HR-medarbejder Bente Lykke 
bly@eucnordvest.dk  

Man har lavet en folder, hvoraf fremgår hele 
introduktionsperioden på skolen (inklusive 
diplomuddannelsen) 
Progression i den praktiske vejledning 

6 EUC Syd Pædagogisk konsulent Tove 
Menné 
tme@eucsyd.dk  

Skolens program ligger på www.emu.dk 
>erhvervsrettede uddannelser > 
kvalitetspatruljen > kompetenceudvikling af 
medarbejdere 
Desuden er de tidligere blevet interviewet af 
Karin og Bente 

7 EUC Vest Pædagogisk 
udviklingskonsulent Anne 
Mette Hede Jensen 
amhj@eucvest.dk  
 

Skolen har netop færdiggjort en samlet 
intromodel for nye pædagogiske 
medarbejdere. En del af skolens 
pædagogiske strategi. Vi er velkomne til at 
vende tilbage 

8 Københavns Tekniske 
Skole 

Personalechef Anders la Cour Oplysninger følger 

9 Mercanskolen  Vicedirektør Mette Selchau 
mese@mercanskolen.dk 
 

Lærerne gennemfører diplomuddannelsen 
som heltid med svu. Deres materiale er 
udarbejdet af vicedirektøren, men endnu 
ikke godkendt i HSU, så derfor vil hun ikke 
sende det endnu 

10 Roskilde Tekniske 
Skole 

Undervisningschef Frans 
Henriques 
fsh@rts.dk  

Frans har skrevet om skolens system. Hver 
afdeling har vejledere. Disse mødes to gange 
om året. 
Kandidaterne får en uddannelsesbog med 
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indhold om, hvordan man gør på skolen. 
Afdelingerne vil gerne have, at kandidaterne 
laver relevante opgaver. De bliver ofte bedt 
om at komme med oplæg herom på 
lærermøder osv. Ikke stor erfaring, men 
tilfredshed på skolen. 
Frans stiller sig gerne til rådighed med 
yderligere information 

11 Selandia Uddannelseschef Michael 
Ørum Henriksen 
mshe@sceu.dk  

Svarer som uddannelseschef for to indgange. 
Har ingen lærere i diplomuddannelse 

12 SOSU Fyn Teamleder Susanne Kajberg 
suka@sosufyn.dk 
 

Har svaret, at de endnu ikke har sendt lærere 
til uddannelsen og ingen formuleret strategi. 
De undervisere, der ikke havde formelle 
kvalifikationer, er blevet bedt om individuelle 
løsninger. De satser på it 

13 SOSU Aarhus Inge Dolmer 
ido@adm.sosuaarhus.dk 

Sender aldrig nyansatte lærere i 
diplomuddannelse. Giver læreren 
introduktion, følordning og derefter i gang 
med diplomuddannelse efter 1-1½ år. Intet 
materiale  

14 Svendborg 
Erhvervsskole  

Udviklingschef Bente Hye 
Nielsen 
bhn@svend-es.dk  

Skolen indgår i et skolesamarbejde på Fyn. 
Den medsendte vejlederplan har status som 
kladde. 
Uddannelseschefen udpeger en erfaren 
lærer som vejleder.  
Skolen sender lærere på heltidsmodel og får 
svu. Lærerne får 6 ugers orlov pr. modul 

15 Syddansk 
Erhvervsskole  

Personalechef Liselotte 
Ravnmark  
llr@sde.dk  

De har endnu ikke haft lærere i 
diplomuddannelsen, men har lavet en plan 
for vejledningen. De refererer til 
NCE/Metropol i planerne. Man vælger 
heltidsmodellen med svu 

16 Skolen Tech College 
Aalborg 

Chefkonsulent Gerda 
Mariager 
gma@tcaa.dk   
Ansvarlig for den 
pædagogiske 
kompetenceudvikling for 
hele Skolen Tech College 
Aalborg 

Sender svar  

17 TEC Udviklingschef Per Buron Skolen har udgivet et helt temanummer om 
diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 
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18 Tradium  Uddannelseschef Lone Beck 
Sønderby 
Lone.beck.soenderby.dk  

De har ikke haft nogen lærere i 
diplomuddannelsen endnu. Starter i uge 13. 
Vi er velkomne til at vende tilbage senere 

19 Uddannelsescenter 
Holstebro 

Inspektør Anette Hammer 
ah@ucholstebro.dk  

Har ingen lærere, der er i gang med 
diplomuddannelse endnu 

20 Aalborg Handelsskole Pædagogisk konsulent Ann 
Skytte 
ask@ah.dk  
Skolens pædagogiske 
konsulent har ansvaret for 
uddannelsen og kontakt til 
NCE/Metropol  
 

Skolen er endnu ikke færdig med vejledning, 
men vedhæfter skolens "råd og vink". 
Desuden skriver Ann, at man vælger 
deltidsmodellen, fordi man ikke kan få det til 
at passe, når lærerne ikke må undervise i 6 
uger pr. semester. 
Man giver kun lærerne timer til 
uddannelsesdelen + to dage til 
opgaveskrivning og én dag til eksamen 

 
Note: Flere skoler har svaret, men da flere af svarene lød, at man først skulle til at i gang, er de ikke 
medtaget her.  
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Bilag 3: Modeller for skolers organisering af de diplomstuderende og 
diplomuddannelsen  
 

(Nedenfor gengives en række eksempler på de programmer, forskellige skoler sætter i værk for at indsluse 
deres lærere. I rapporten har vi gengivet skole 1 og skole 2, derfor indledes bilagslisten med skole 3) 

Skole 3 
Denne skole har valgt at styrke vejledningsområdet ved at uddelegere arbejdet til en fælles koordinator og 
forskellige lokale vejledere i de enkelte afdelinger. Vejlederne er uddannede til både praktisk-pædagogisk 
vejledning og vejledning i forbindelse med diplomuddannelsen. De lokale vejledere samarbejder og 
vidensdeler på fælles netværksmøder. 

Desuden laver koordinatoren en generel introduktion til studiearbejdet i forbindelse med 
diplomuddannelsen. 

Aktører Mål Handlinger 
Chef  Chefniveau har uddelegeret 

arbejdet 
Uddannelsesleder Den enkelte afdeling varetager de 

nye læreres uddannelse. 
Model for vidensdeling er endnu 
ikke på plads. 
Ikke alle afdelinger vil følge en 
fast procedure 

Både hel- og deltidsmodel 
anvendes 

Koordinatorer Støtte til studiekompetence (60 
timer) 

Koordinator laver læse-
skriveforløb 
Koordinator refererer til 
chef/uddannelsesleder 

Pædagogisk-praktisk 
vejledning(PPV)/ kollegavejledere 

Vejledere dækker PPV og diplom Pædagogisk-praktisk vejledning 
før diplomstart. 
Kollegavejlederne holder 
netværksmøder 

Diplomvejleder                 do Diplomvejledning 1-3 modul 
Netværksmøder mellem 
vejledere 

Nye lærere  ERFA-møder mellem studerende 
Team/kolleger   
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Skole 4 

Formål og mål i organisationens lærerintroduktion 
Formålet med organisationens lærerintroduktion er at give den nyansatte underviser et godt pædagogisk 
og didaktisk grundlag for at kunne påbegynde sin undervisning og den pædagogiske uddannelse. 

Målet er, at underviseren skal støttes i arbejdet med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, 
herunder at udarbejde lektionsplaner til brug i den konkrete undervisning. 

Underviseren skal, med mentor som sparringspartner, lære at reflektere over og ændre egen praksis. 

Sparringen fra mentor skal endvidere give den nyansatte en indføring i den pædagogiske terminologi - 
herunder bekendtgørelse, uddannelsesordninger og vejledninger mv. 

Initiativer 
− Introduktionsprogram i afdelingen med præsentation af ledere, kollegaer, nøglepersoner, 

udlevering af pc, værktøj, arbejdstøj osv.  
− Mentor observerer den nyansattes undervisning 2 gange med efterfølgende reflektionssamtale 

inden for de første to måneder. 
− Observation i mentors klasse minimum 1 gang med efterfølgende refleksionssamtale inden for de 

første to måneder. 
− Mentor understøtter den nyansatte i det første år. 
− Nærmeste leder observerer den nyansattes undervisning 1 gang om året i de første to år med 

efterfølgende refleksionssamtale. Her diskuteres resultatet af den løbende evaluering, resultatet af 
elevtilfredshedsundersøgelser og fokusgruppeinterviews, hvor relevant – jævnfør skolens 
kvalitetsprocedure. 

− Læreren arbejder med læringsportfolio gennem hele forløbet. Portfolioen skal indeholde:  
o Den nyansattes uddannelsesplan for introduktionsforløbet 
o Eksempler på lektionsplaner med evaluering/refleksioner  
o Noter fra observation af mentors undervisning  
o Eksempler på undervisningsforløb og refleksioner herover. 

− Den nye lærer skal inden for det første år af sin ansættelse leve op til de ansættelseskvalificerende 
krav om fag på gymnasialt niveau og skal derfor bestå 2 fag på A-niveau, hvis de ikke er bestået i 
forvejen. 

− Den nye lærer deltager i Diplomuddannelse i erhvervspædagogik, fuldtidsmodellen. 
− Der er på skolen én central vejleder, som de nye lærere kan inddrage i forbindelse med 

diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 
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Skole 5 

Generelle holdninger til og forhold i forbindelse med diplomuddannelsen 
1. Skolen har valgt heltidsmodellen, fordi skolen mener, at den model bedst bakker op om lærernes 

nye identitet som studerende. 
2. Diplomuddannelsen påvirker lærerne til at vende tilbage til jobbet med forslag til forsøg og 

eksperimenter.  
3. Diplomuddannelsen kan og skal bakke op om skolens strategi for pædagogisk udvikling. Skolen 

kalder det pædagogisk udvikling fra vugge til grav. Det betyder, at alle lærere til alle tider i deres 
ansættelsesforhold skal bidrage til pædagogisk udvikling. Det skal være et kulturelt træk ved 
lærerarbejdet på skolen, og diplomuddannelsen spiller en rolle i virkeliggørelsen af dette.  

4. Skolens studerende har generelt været nervøse for diplomuddannelsen, dens akademiske natur og 
den store læsemængde.  

Skolens interne og eksterne organisering 
Udviklingsafdelingen koordinerer diplomuddannelsen. Det har den fordel, at HR-afdelingen og 
udviklingsafdelingen kommer til at samarbejde tættere i forhold til lærernes kvalificering og det, denne 
kvalificering skal give tilbage til skolens udvikling. Dette samarbejde gør det tydeligere, hvordan 
ansvarsfordelingen er internt på skolen.  

Skolen har indgået et samarbejde med en anden skole om koordineringen af deres diplomstuderende. Det 
giver begge skoler muligheder for at påvirke udviklingen af diplomuddannelsen. Denne påvirkning sker 
gennem en officiel tilbagemelding til NCE på baggrund af skolens evalueringer af forløbet, de studerende 
osv.   

Introduktionskurser 
Sammen med naboskolen tilbyder skolen særlige læse-skrivekurser for diplomstuderende. Der er et 
todages kursus før modul 1 og et etdages kursus før modul 2. Målet med kurserne er at give de studerende 
nogle læse- og skrivestrategier, når de står over for 800 siders faglitteratur og de forskellige skriftlige krav i 
uddannelsen.  

Opstartsmøder 
Før uddannelsen går i gang, bliver de studerende indkaldt til et opstartsmøde, hvor målet er, at de 
studerende kommer til at møde hinanden og får en række indledende informationer om studiet.  

Pædagogiske vejledere 
Skolen er i færd med at etablere et korps af pædagogiske vejledere. Tanken er, at dette korps skal tænkes 
ind i skolens kvalitetsarbejde. Der bliver tale om 7 nøglepersoner, og ønsket er, at dette korps kan blive 
rammen om en professionalisering af vejlederrollen på skolen. Vejledernes rolle bliver i første omgang at 
støtte de diplomstuderende i deres bestræbelser med at få omsat studiets teori til praksis på skolen. 
Vejlederne skal ikke diskutere teori med de studerende, men hjælpe med at få omsat teorien til praksis. I 
anden omgang har vejlederne en overordnet rolle i virkeliggørelsen af skolens overordnede planer for 
pædagogisk kompetenceudvikling på skolen.  
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Skolens intranet 
Skolen har lavet en decideret diplomuddannelsesportal på intranettet. Alle ansatte har adgang til denne del 
af intranettet, men det er de studerende og de pædagogiske vejledere, der er omdrejningspunktet i at gøre 
denne del levende. Her findes opgaver fra studiet, vejledninger og informationer om studiet. 

Skole 6 

Generelle holdninger til og forhold i forbindelse med diplomuddannelsen 
• Giver fælles didaktisk udgangspunkt, man kan tale ud fra: Udfordringen her er, at psykologerne og 

ernærings- og husholdningsøkonomerne ikke tager diplomuddannelsen. 
• Uddannelsen prioriteres højt, hvilket afspejler sig i den tid (10 timer pr. ects-point, ekstratid ved 

eksamen, læringsmakkertid), skolen giver ved deltagelse i uddannelsen og forankringsprojektet.  
• Diplomuddannelsen er med til at udvikle lysten og evnen til at udvikle pædagogikken og 

eksperimentere med undervisningen.  
• At diplomuddannelsen er længerevarende, giver de studerende mulighed for at reflektere på en anden 

mere grundig måde.  
• Diplomuddannelsen sikrer den enkelte lærers grundlag for at kunne bidrage til virkeliggørelsen af de 

politiske og organisatoriske handlingsplaner, som skolen er bundet af.  
• Diplomuddannelsen bidrager til skolens anerkendende pædagogik.  
• Diplomuddannelsen kan ikke stå alene, den skal suppleres af andre efteruddannelsestiltag for lærerne. 
• Uddannelsens effekt er svær at vurdere fuldstændigt, da skolens lærere først er halvvejs igennem nu.   

Projekt forankring af diplomstuderendes viden 
Skolen iværksatte i 2010 et særligt projekt til forankring af de diplomstuderendes viden. Om projektet 
skriver skolen selv: 

Projekt forankring af diplomstuderendes viden  
Dette er et internt skoleprojekt.  

Målet er, at den viden, som de studerende får i den pædagogiske diplomuddannelse, forankres i 
organisationen. Og at de studerende oplever en spredning og deling af den viden, der opnås i uddannelsen 
- studerende imellem og ud til resten af undervisergruppen. Og at fastholde og give plads til de studerende 
i deres læring.  

Derudover har projektet en opgave med, at det generelle erhvervsfaglige indhold altid tones af SOSU-
fagligheden og SOSU-faget, for derigennem at sikre en høj grad af direkte anvendelighed i den daglige 
praksis med eleverne på skolen.  

De metoder og tiltag og den viden, de diplomstuderende tilegner sig, skal have en afsmittende effekt på 
skolens pædagogiske praksis og vil kunne genfindes i det daglige arbejde med eleverne.  

Forankringsarbejdet løber i tre spor i tre faser:  

Refleksionsrummet: Ønsket er at vægte SOSU-fagligheden i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. I 
refleksionsrummet vil vi også arbejde med anerkendelse af forskellige syn på læring. Vi vil styrke, 
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bevidstgøre og bevidne den enkelte diplom-studerendes læring: der vil blive afholdt refleksionsrum hver 8. 
uge på de forskellige adresser.  

Læringsmakkere: 1 til 1-vejledning af en erfaren kollega. Opgaven for læringsmakkeren er at følge og være 
nysgerrigt undersøgende og udforskende på den studerendes perspektiver. Dette kan ske via samtaler, 
sparring, feedback m.m.  

Åbent hus: Hvert halve år vil den studerende præsentere de tanker og opgaver, som der arbejdes med 
aktuelt. Dette for interesserede gæster fra skolen og samarbejdsområdet til et åbent hus-arrangement. 

I refleksionsrummet mødes skolens pædagogisk ansvarlige (kaldet yy) og de enkelte diplomstuderende 
hver anden måned. Ved siden af dette mødes yy med de diplom-studerendes vejledere, kaldet 
læringsmakkere i skoleregi. Yy fremhæver i interviewet, at hun ikke er meningspoliti i forhold til skolens 
pædagogiske værdigrundlag, der alt overvejende taler for anerkendelse som grundværdi. Møderne handler 
om at diskutere mulighederne for pædagogisk udvikling, forandring og forankring.  

Læringsmakkere og den diplomstuderende mødes en gang om måneden. Læringsmakkerne er at 
sammenligne med "de gamle" praktikvejledere. De skal ikke akademisere og læse opgaver, men tale 
praksis, observere undervisning med henblik på at udvikle den. Læringsmakkerordningen er for at sikre 
diplomuddannelsens praktiske sider. Yy udtrykker i interview, at der har været en vis angst fra 
diplomstuderende, i forhold til at de har været bange for, at læringsmakkere var en slags kontrollanter for 
skolen.  

Læringsmakkere og diplomstuderende oplever ikke, at skolen har sat tid nok af til refleksionerne og 
observationerne mellem makker og studerende. Især har det været problematisk, at det ikke fra 
uddannelsens begyndelse har været tydeligt afklaret og aftalt. De oplever et misforhold mellem de forhold, 
ledelsens beskriver, og de reelle forhold. Mange af dagligdagens opgaver forvirrer læreprocessen mellem 
makker og studerende.    
Men samtidigt roser de hele forankringsprocessen for at være godt tænkt og godt på vej. Det vil være en 
proces, der kan bidrage til forankring og udvikling.  

Den samme angst har gjort sig gældende i forhold til det halvårlige Åbent Hus, hvor alle diplomstuderende 
præsenterer deres arbejde, refleksioner og opgaver fra studiet. Det første Åbent Hus er afholdt uden 
deltagelse af lederne på grund af den nævnte angst.  

Yy nævner i interviewet, at hvert af ovennævnte spor har både en taktisk og en strategisk side. Det taktiske 
niveau peger i retning af undervisningens gennemførelse og udvikling. Strategisk skal projektet også 
medvirke til at overvinde kulturforskelle mellem de to afdelinger efter den nylige fusion og medvirke til en 
generel udvikling af skolen og dens pædagogiske værdigrundlag. 

Uddannelseschefen taler om, at læringsmakkersystemet er med til at sikre en socialisering på tværs af 
afdelingerne.  

Yy understreger, at den organisatoriske enhed, der har størst indflydelse på, om tanker og ideer bliver båret 
videre, er de enkelte team. Det skaber naturligt nok en række forskelligheder, da team arbejder og tænker 
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forskelligt. Ideen er, at udviklingen skal vokse op fra neden (team), hvorefter lederne (udviklingschef, 
uddannelseschefer, sekretariatschef) skal lade sig inspirere og tage ideerne med fra Åbent Hus.  

Kvalitetsarbejdet på skolen 
I anden sammenhæng følger NCE skolens kvalitetsarbejde. Her sidder sekretariatschefen for bordenden 
som øverste ansvarlige for skolens kvalitetsarbejde. Målet er at få formidlet viden og tanker mellem lærere 
og kvalitetsarbejdet. Det interessante i forhold til diplom-forankringsprojektet er, at det ikke specifikt er 
tænkt ind i skolens kvalitetsarbejde og årshjul. Det kan forklare, hvorfor skolens sekretariatschef ikke har 
ønsket at deltage i nærværende FoU-projekt.  

Pædagogikkens år 2012 
Med baggrund i fusionen mellem by A og by B har skolen i forlængelse af strategi 2016 valgt at gøre 2012 til 
pædagogikkens år. Målet er med de mange arbejdsgrupper at få skabt en fælles kultur.  
Hvert år nedsætter skolen en række udviklings- og diskussionsgrupper, der formuleres i forhold til, hvad 
skolens strategi har af fokusområder. Disse mere eller mindre faste udviklingsgrupper har efter yy´s mening 
nydt godt af de mange diplomstuderendes viden fra arbejdet på studiet. Det har været medvirkende til et 
øget forsøg på at sikre sig teoretisk belæg for tanker, ideer og udviklingstiltag.  
Yy mener at kunne spore en forskel i arbejdsindsatsen, i forhold til om man er i gang med 
diplomuddannelsen eller ikke. De, der er i gang, yder mere. 

Næste år overvejer skolen at lade kommunikation være overordnet tema.  

Pædagogisk grundlag 
Udviklingschefen mener, at diplomuddannelsen spiller en væsentlig rolle i forhold til virkeliggørelsen af 
skolens pædagogiske værdigrundlag.  

 

Ordlyden af grundlaget: 

Det anerkendende menneskesyn er i centrum for aktiviteterne på skolen. Det betyder, at elever og 
kursister bliver hørt, set og forstået. 

Alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de lærer 
bedst. 

Respekt, åbenhed, tillid og mangfoldighed er nogle af nøgleordene. 

Der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. 

Skolen har en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Fælles læring, vidensdeling og 
erfaringsudveksling styrker den enkeltes forståelse af sig selv, rum til udvikling og et godt læringsmiljø. 

Vi arbejder med skiftet i fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Læring sker i den elev, som er 
parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst 
mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål kan nås ved 
at sætte den enkelte elev og kursist i centrum og at arbejde målrettet med anerkendende relationer. Ved at 
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holde fokus på den enkeltes ressourcer og potentiale arbejder vi med at skabe fællesskab og 
individualisering i passende omfang. 

Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det 
praksisfællesskab, eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Veksling mellem teori og praksis 
er en styrke og en hjørnesten i de vekseluddannelser, skolen udbyder. 

Det relationsskabende fokus med eleven og kursisten i centrum er tydeligt på skolen. Rollen som 
underviser med fokus på både faglige, personlige og sociale relationer i den anerkendende skolekultur 
skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser. 

 

Skole 7 
 

 Mål/ formål Initiativer/ handlinger 

Chef 
 

 Skolen har en strategi, der hedder 
”liv og læring”, som matcher godt 
med de ting, som de studerende 
arbejder med i diplomuddannelsen 
(differentiering, 
instruktionsvideoer, nye medier, 
projektorientering). 
I Medarbejderplan tilstræber 
skolen at få lagt den studerendes 
samlede diplomforløb ind. Det er 
derfor vigtigt, at skolen kan få 
overblik over udbud af 
valgmoduler fra NCE. 

Uddannelsesledere På skolen er det 
uddannelseslederne, der fungerer 
som vejledere for de 
diplomstuderende. Det er endvidere 
meningen, at uddannelseslederne 
skal med ud på ”gulvet”. 

Skolen er aktuelt i gang med at 
lave en guide til, hvordan 
uddannelseslederne kan forestå 
deres vejledningsarbejde. 

Koordinatorer/ 
udviklingskonsulenter 

De har en enkelt, som blot 
koordinerer skolens diplom-
aktiviteter, og som er kontaktperson 
til NCE. 

 

Vejledere/ pædagogisk- 
praktiske vejledere 

Uddannelsesledere har denne 
opgave 

Skolen arbejder på, at der bliver 
mere tid til praktikken på skolen 
(savner tidligere praktikvejlederes 
arbejde) 
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Nye lærere/studerende Ved ansættelse på skolen kræves 2 
fag på A-niveau, og disse skal være 
på plads og i orden, før lærerne 
bliver sendt i diplomuddannelse. 
Dog er man opmærksom på, at den 
studerende skal påbegynde 
diplomuddannelsen efter 2½ års 
ansættelse, uanset hvor langt de er 
nået med A-fagene. 
De studerende har over for skolen 
givet udtryk for, at de er glade for 
heltidsmodellen, idet den giver dem 
mulighed for fordybelse. De roser 
ligeledes studiegrupperne, som 
noget centralt og bærende i 
uddannelsen. 

Skolen har ligeledes et beskrevet 
introduktionsforløb for nyansatte, 
der bl.a. indeholder en diplom-
introduktion. 
Der har været et ønske om, at der 
bliver gjort noget mere ud af, 
hvordan en studiegruppe optimalt 
fungerer. En af de studerende har 
efter diplomuddannelse haft en 
ønske om at blive flyttet fra 
hovedforløb til grundforløb, idet 
det var her, der var større 
pædagogiske udfordringer. 

Team/ kolleger Alle skolens lærere er organiseret i 
team. Dette betyder for den 
studerende, at det er i dette forum, 
at diplomopgaver mv. drøftes med 
kolleger, herunder transferdrøftelser 
fra teoretisk uddannelse til praksis 
på skolen. Det er også på dette 
niveau, at forslag til relevante 
diplomopgaver mv. drøftes. 
 

De studerende vil gerne 
implementere nye ting fra 
diplomuddannelsen i deres team 
og afdelinger, hvilket ikke sker med 
den hastighed, som de studerende 
ønsker. Grundlæggende handler 
dette om, at uddannelseslederne 
ikke har nok ”luft” til at 
understøtte denne udvikling. 
Enkelte team kan på den anden 
side også ”lægge låg” på 
entusiasmen. 
Den studerende indgår som en 
kvalificeret part (sammen med sit 
team) i de 
skemaplanlægningspræmisser, 
som bliver fremsendt til den HK-
ansatte, der laver planlægningen. 
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