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VIA	større	employability.	

	

ABSTRACT	

At	studerende	udvikler	employability	under	studiet	er	et	centralt	indsatsområde	for	
uddannelsesinstitutionerne.	Fokus	herpå	har	aldrig	været	større.																																																																													

Dette	projekt	ser	nærmere	på	VIA-dimittenders	personlige	oplevelse	og	erfaring	med	”deres	
employability”	under	studiet	og	hvordan	den	sættes	i	spil	efterfølgende	på	arbejdsmarkedet.	Formålet	er	
at	finde	muligheder	til	at	forbedre	tilbud	om	employability-skabende	processer	og	aktiviteter	og	tilpasse	
disse	processer	og	aktiviteter	til	konkrete	behov.	

På	baggrund	af	en	række	kvalitative	interviews	og	personlighedstest	af	deltagerne	foreslås	en	styrket	
personlig	tilgang	i	arbejdet	med	employability,	der	samtidig	sikrer	en	bred	vifte	af	tilbud,	som	tilgodeser	
differentierede	personlige	og	faglige	tilgange	til	at	udvikle	employability.	

Keywords:	employability,	dimittender,	personprofil		

	

INTRODUKTION/BAGGRUND:	

Erhvervslivet	efterspørger	stadig	flere	og	højere	kompetencer	hos	dimittender	som	potentielt	kommende	
medarbejdere	i	jagten	på	øget	konkurrenceevne.	Uddannelsesinstitutionerne	konkurrerer	på	at	tiltrække	
og	uddanne	kompetente	studerende	samt	på	positive	beskæftigelsesstatistikker	blandt	dimitterede.	Og	
de	studerende,	ikke	mindst,	sætter	krav	og	mål	for	deres	fremtidige	virke	konkret	og	ambitiøst.	Derfor	er	
employability	blevet	et	centralt	begreb,	som	middel	til	at	opfylde	disse	krav.																																																		
	
Projektet	har	fokus	på,	hvordan	VIA	og	andre	uddannelsesinstitutioner	kan	styrke	arbejdet	med	
studerendes	employability.	Hvordan	tilegner	studerende	sig	employability?	Findes	der	en	”opskrift”	eller	er	
der	forskellige	veje	hertil?	Forskningsspørgsmålet	er	formuleret	som;	”Hvordan	udarbejdes	en	
employability-styrkende	proces	til	brug	på	VIA	-	ud	fra	studerende	og	dimittenders	optik”?		
	
Employability	er	defineret	forskelligt	afhængig	af	konteksten.	Her	defineres	det	som	“a	set	of	achievements	
–	skills,	understandings	and	personal	attributes	–	that	makes	graduates	more	likely	to	gain	employment	and	
be	successful	in	their	chosen	occupations,	which	benefits	themselves,	the	workforce,	the	community	and	the	
economy”.	(Yorke,	M.	2006).	Definitionen	favner	begrebet	bredt,	bedst	muligt	og	indikerer,	at	
employability	er	en	kompleks	størrelse,	og	divergerende	faktorer	kan	være	på	spil.		
	
Som	udbyder	og	leverandør	spiller	uddannelserne	en	afgørende	rolle	for	studerendes	employability.	At	
levere	”ready-to-work”-arbejdskraft	til	aftagere	er	et	veldefineret	mål,	men	formlen	hertil	ikke	entydig!	
Employability	handler	(jf.	ovennævnte	definition)	ikke	alene	om	at	tilfredsstille	uddannelsernes	faglige	
krav,	arbejdsgivernes	job-,	kompetence-	og	kapacitetskrav	eller	samfundskrav	om	værdiskabelse	og	
konkurrenceevne.	Men	også,	i	høj	grad,	om	at	facilitere	og	udvikle	employability	i	en	personlig	
meningsskabende	kontekst	for	den	studerende.	
	



	 2	

Employability-begrebet	har	tiltrukket	sig	stigende	opmærksomhed,	og	der	er	kommet	fokus	på	modeller,	
muligheder,	metoder	og	praksis	hos	interessenterne.	De	seneste	10	år	har	flere	definitioner,	modeller	og	
praksisforståelser	suppleret	tidligere	forskning	–	og	tendensen	har	været	et	stigende	fokus	på	vigtigheden	
af	at	inkludere	”personligheden”.	Tendensen	er	karakteriseret	ved	at	flytte	fokus	fra	”immediate	
employability”	til	en	mere	”sustainable	employability”,	hvor	der	i	større	udstrækning		fokuseres	på	
personlige	karakteristika,	lærings-	og	refleksionsevner	og	sociale	kompetencer	end	egentlige	faglige	og	
jobforberedende	færdigheder.		En	udvikling,	hvor	”core	og	key	skills”	erstattes	af	”abilities”	og	suppleres	
med	”agility”	også	benævnt	som	”employagility”	(Fletcher-Brown	et	al.	2015).		

	

TEORI	&	METODE																																																																																																																																																																	
Projektet	har	fokuseret	på	to	områder	for	at	belyse	feltet	–	”styrket	employability”.	Først	at	få	dimittender	
med	høj	employability	(deltagere)	til	at	formidle	erfaring,	holdninger	og	bidrag	videre	til	uddannelserne.	
Efterfølgende,	ved	en	personlighedstest	af	samme	deltagere,	at	vurdere,	om	der	findes	en	given	profil,	der		
imødekommer	kravene	til	at	tilegne	sig	og	udvikle	employability.	Data	fra	begge	områder	bruges	til	at	
belyse	employability-tilbud	på	uddannelserne,	samt	til	at	anskue	om	der	er	forskellige	veje	til	høj	
employability	i	relation	til	personlighed.																																																																																																	

Projektdesignet	har	gjort	brug	af,	dels	semistrukturerede	kvalitative	interviews	og	dels	personlighedstests	
(inkl.	feedback)	af	deltagerne.	Deltagerne	har	alle	udvist	en	”høj	grad	af	employability”	i	forbindelse	med	
uddannelse	og	dimission	samt	i	deres	nuværende	jobfunktion.		

Rekruttering	af	deltagere	(respondenter)	er	sket	via	tre	kanaler	(eget	netværk,	kollegers	anbefaling	samt	
synlighed	(presse/sociale	netværk	etc.)	samt	udvist	”foretagsomhed”	i	uddannelsesforløbet.	Alle	deltagere	
er	valgt	ud	fra	ens	krav	til	udvist	employability	i	form	af;	
- at	være	i	job	/være	selvforsørgende	(selvstændig)	
- job-/arbejdsfunktion	matcher	som	minimum	uddannelseskvalifikationen	
- synlighed	og/eller	performance	i	form	af	presse,	forfremmelse,	anbefaling,	værdiskabelse	o.lign.	

	
Udvælgelsen	resulterede	i	10	”cases”,	der	alle	har	foretaget	personlighedstests	samt	gennemført	
kvalitative	interviews.	8	deltagere	var	fra	VIA,	heraf	7	fra	VIA	Erhverv	og	de	kompletteredes	af	2	
dimittender	fra	hhv.	Erhvervsakademi	(EAAA)	og	universitet	(AU).	Jeg	udviklede	en	spørgeramme	med	
centrale	fokusområder	som	f.eks.;	”din	employability”,	adfærd	ift.	job	og	karriere,	uddannelsens	rolle	samt	
erfaring	med	arbejdsgiverne.	Deltagerne	skulle	desuden	ved	”forced-choice”-valg	foretage	en	prioritering	
af	personlige	egenskabers	betydning	for	employability		og	på	employability-parametre		ift.	”at	få	job”	
(rekruttering).	Afslutningsvis	blev	interviewet	afsluttet	med	muligheden	for	frit	at	supplere	tematik	og	
inddrage	andet	af	relevans.	
	
Den	anvendte	personlighedstest	er	e-stimate	interpersonel.	Testen	er	udviklet	på	baggrund	af	
evolutionspsykologien,	den	er	veldokumenteret	og	den	har	en	tilfredsstillende	validitet.		Profilen	
udtrykker	styrken	af	fire	grundlæggende	karaktertræk;	dominans	(vilje/handling),	autonomi	
(energi/entusiasme),	kontrol	(struktur/disciplin)	og	socialisering	(relationer/loyalitet)	ved	hjælp	af	farverne	
rød-gul-blå-grøn	(e-stimate.dk	2017).	
	
Der	er	to	centrale	modeller	til	at	forklare	komplekset	omkring	”employability”.	De	er	hhv.	”CareerEDGE-
modellen”	og	”Conceptual	model	for	graduate	attributes”,	der	begge	beskriver	elementer,	der	bidrager	til	
employability.	Disse	modeller	er	illustreret	og	kort	forklaret	herunder.	
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Figur	1:	CareerEDGE-model		-	komponenter	i	employability.		
	

	
	
Kilde:	Dacre	Pool	&	Sewell	(2007)	
	
Modellen	illustrerer,	hvordan	evner,	viden,	erfaring	og	færdigheder	(C-EDGE	–	”det	tillærte”)	interagerer	
med	personlighed	(selvforståelse,	selvværd,	self-efficacy)	og	definerer	og	udvikler	employability.	
	
Figur	2:	Conceptmodel	for	dimittendegenskaber.	
	

	
Kilde:	Bridgstock	(2009)	
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Denne	model	bruger	personligheden	(karaktertræk)	som	grundlæggende	forudsætning	for	at	udvikle	
employability.	Personligheden	er	afgørende	for	i	hvilken	udstrækning,	du	kan	profitere	af	det	tillærte	–	og	
dermed	udvikle	din	employability.	
	
	

RESULTATER:	

Interviews	og	personlighedstest	skaber	input	til,	hvordan	studerende	udvikler	og	udmønter	employability	
og	danner	samtidig	et	grundlag	for	at	kunne	belyse	forskningsspørgsmålet	om,	hvordan	der	kan	udvikles	
en	employability-skabende	proces	på	VIA.	

Efterfølgende	vil	data	og	feedback	fra	de	kvalitative	interviews	blive	præsenteret	i	hovedtræk.	Fokus	er	på	
en	række	temaer,	der	italesættes	af	flere	eller	størstedelen	af	deltagerne	–	mens	mere	individuelle,	men	
centrale,	pointer	præsenteres	i		en	supplerende	rapport.	(se	afsluttende	henvisning/link.)	

Herunder	giver	jeg	en	kort	præsentation	af	e-stimate	interpersonel,	som	deltagerne	er	testet	i.	

Figur	3:	e-stimate	adfærdsprofil	–	egenskaber.	

	

Kilde:	e-stimate	ApS	(2013)	

Personlighedstests	af	de	10	deltagere	viser	et	signifikant	mønster	i	retning	af	en	rød-gul	dominans,	der	
ligger	langt	over	en	normalfordeling.	Syv	ud	af	ti	deltagere	scorer	højt/meget	højt	på	de	to	faktorer	(rød	og	
gul)	–	hvor	der	gennemsnitligt	vil	være	en	til	to	ud	af	ti.	Der	tegner	sig	et	klart	billede	af,	at	deltagerne	
udviser	en	kombination	af	vilje	og	handlekraft	kombineret	med	energi	og	entusiasme	i	tilgangen	til	
opgaver	–	i	bred	forstand.	Det	er	specielt	i	kombinationen	mellem	(høj	score)	de	to	egenskaber	(rød/gul),	
at	profilerne	er	bemærkelsesværdige.	Tre	ud	af	de	ti	deltagere	har	ikke	kombinationen,	men	til	gengæld	
har	de	stadig	høj/meget	høj	score	i	hhv.	rød,	gul	og	gul	–	men	suppleret	med	høj	score	i	henholdsvis	grøn,	
grøn	og	blå	.			Desuden	viser	otte	ud	af	ti	profiler	signifikant	ekstrovert	score	på	egenskaber	med	
høj/meget	høj	score,	hvilket	beskriver	evnen	til	at	handle	på	den	enkelte	egenskab.	

De	kvalitative	interviews	dannede	et	samstemmende	billede,	som	beskrevet	nedenfor;		

Deltagerne	forklarer	employability	som	passionsdrevet.	Interesse,	ærgerrighed,	nysgerrighed,	”at	turde”	
og	lyst	er	de	gentagne	termer	i	forklaringen	på,	hvad	der	skaber	”din	employability”.	Mange	beskriver	også	
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et	stærkt	fokus	på	udvikling	af	’svage’	sider,	for	at	kunne	’performe’	i	jobbet	og	nå	evt.	fremadrettede	mål	
og	visioner.	Udtryk	som;	”…jeg	knokler	for	det…”,	”…vil	gerne	gøre	det	godt…”,	”…brænd	for	det!	-	ellers	
glem	det….”	er	beskrivende	for	tilgangen	til	at	udfylde	jobbet	–	og	i	et	bredere	perspektiv.	

Deltagernes	adfærd	er		”foretagsom”.	Studiejobs,	opgaver	og	projekter		af	frivillig-/faglig-
/motivationsbaseret	karakter	er,	og	har	været,	et	prioriteret	fokus	for	dem.	Mange	udtrykker	manglende		
forberedelse	fra	uddannelsen	og	ingen	”egen	bevidsthed”	om	udbyttet	ved	de	praktiske	elementer	af	
uddannelsen	(cases,	praktik,	tværfaglige	projekter,	challenges,		mv.).	”….mange	fokuserer	for	meget	på	
SKOLE….”,	”…var	ikke	fokuseret	på	employability	under	studiet,	men	meget	efter….”			er	udsagn,	der	
bevidner	at	ikke	alle	får	samme	udbytte	af	mulighederne	for	praktisk	færdighed,	erfaring	og	netværk,	der	
kan	bruges	fremadrettet.	Deltagerne	er	desuden	ikke	karakteriseret	ved,	i	større	udstrækning	end	deres	
medstuderende,	at	opsøge	uddannelsens	tilbud	om	aktiviteter	(karrierecentre,	studentervæksthuse,	
”Career	Days”,	erhvervsnetværk	mv.),	men	har	fundet	menings-	og	kompetencegivende	aktiviteter	i	en	
”egen	kontekst.”		Følgende	udtalelser”..jeg	havde	en	mentor,	da	jeg	læste,	så	nu	er	jeg	lige	blevet	mentor…”,	
…”at	være	frivillig	på	denne	camp,	giver	en	masse	connections	og	god	energi…”,	”…jeg	kaster	mig	ud	i	alt…”	
er	tilkendegivelser,	som	illustrerer,	hvad	der	kendetegner	deltagernes	tilgang	til	aktiviteter.	

Uddannelsen	spiller	en	væsentlig	rolle	ift.	at	bevidstgøre	og	udvikle	studerendes	employability.	Der	er	dog	
divergerende	holdninger	blandt	de	studerende	til,	i	hvilken	udstrækning	uddannelsen	har	bidraget	til	deres	
employability.	Alle	har	en	klar	holdning	–	men	det	omfattede	fra	”absolut	ingen	bidrag”	til	”….meget,	rigtig	
meget…”.	Og	herimellem	bekræftede	udsagn	som	”….	den	har	haft	en	form	for	indirekte	indflydelse,	men	
det	kan	være	svært	at	definere…”	og	”…	jeg	har	fået	et	”fundament”,	men	meget	har	jeg	ikke	brugt….”	,	at	
opfattelse	og	oplevelse	var	divergerende.	Responsen	viste,	at	temaet	er	essentielt,	men	der	var	ingen	
homogenitet	i	oplevelsen	under	studiet	og	i	holdning	til	initiativer,	der	virker	og	kunne	styrke	indsatsen	for	
større	employability.	I	projektet	deltog	også	to	deltagere	fra	henholdsvis	EAAA	(Erhvervsakademi	Aarhus)	
og		AU	(Aarhus	Universitet)	–	for	at	supplere	og	evt.	komplettere	erfaringer	fra	VIA’s	dimittender,	men	det	
perspektiverede	ikke	udsagnene	på	nogen	måde.		Forklaringen	herpå	er	iflg.	enkelte	deltagere,	at	det	er	
en	personlig	proces.	En	proces	der,	trods	overvejende	identisk	vidensinput,	kommunikation,	rammer,	
oplevelse	mv.	opleves	forskelligt	–	og	derved	bearbejdes	individuelt	ift.	personlig	kontekst.	

Der	er	bred	enighed	om,	at	der	er	stor	forskel	på,	hvad	arbejdsgiverne	prioriterer	i	forbindelse	med	
rekruttering	af	arbejdskraft	(dimittender)	og	til	opgaveløsning	i	virksomhederne.	Deltagernes	holdning	er,	
at	der	er	forskel	på	brancher	og	at	det	er	meget	afhængig	af	jobfunktionen,	i	hvilken	udstrækning	
personlige	egenskaber	prioriteres	i	forhold	til	mere	faglige	færdigheder.	Ingen	af	deltagerne	kunne	dog	
bekræfte,	at	være	blevet	ansat	på	faglige	færdigheder,	idet	hovedparten	vurderede	at	de	var	ansat	på	
personlige	egenskaber,	men	dog	havde	opfyldt	nogle	nødvendige	faglige	forudsætninger.	

Alle	deltagere	blev	præsenteret	for	2	”forced-choice”-opgaver,	hvor	de	ved	hjælp	af	små	kort,	dels	skulle	
prioritere	egenskabernes	(e-stimate)	betydning	for	at	udvikle	employability	og	dels	skulle	prioritere	
komponenterne	fra	CareerEDGE-modellen	i	forbindelse	med	rekruttering	af	arbejdskraft	(dimittender).	
Dvs.	prioriteringerne	var	definitive	og	numerisk	besvaret/prioriteret.		

Der	var	stor	overensstemmelse	i	respons,	idet	”Energi”	(Gul)	af	seks	blev	fremhævet	som	væsentligste	
egenskab	for	at	have	høj	employability,	mens	fire	prioriterede	”Vilje”	(Rød)	som	væsentligste	egenskab.	8	
af	10		havde	enten	vilje	eller	energi	som	næst-prioriteret	egenskab,	mens	to	angav	”Relationer”	som	anden	
prioritet.	Der	er	hermed	meget	stor	overensstemmelse	mellem	egen	personprofil	og	opfattelsen	af,	
hvordan	employability	udvikles.		
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I	CareerEDGE-modellen	blev	”generiske	egenskaber”	(Dacre	Pool	&	Sewell	2007)	samt	”praktisk	erfaring”	
prioriteret	hyppigst	som	de	vigtigste	egenskaber	i	forhold	til	rekruttering.	Begge	var	førsteprioriteter	hos	
fem	deltagere.	Sekundært	blev	”emotionel	intelligens”	(4),	”generiske	egenskaber”	(3)	samt	”praktisk	
erfaring”	(2)	prioriteret.	Udfaldet	er	interessant,	idet	opfattelsen	(og	evt.	erfaringen)	hos	deltagerne	er	at	
netop	egenskaber,	der	(med	garanti!)	specifikt	trænes/udvikles	på	uddannelsen,	dvs.de	generiske	(kritisk	
analyse,	kommunikative	evner,	kreativitet,	selvledelse	etc.)		–	er	helt	centrale	for	at	få	job.	Dette	
sammenholdt	med,	at	mulighederne	for	at	tilegne	sig	”praktisk	erfaring”	for	mange	ikke	opsøges/udnyttes	
optimalt,	antyder,	at	uddannelserne	skal	iværksætte	mere/bedre	kommunikation	og	flere/bredere	
aktiviteter,	for	at	imødekomme	flere	studerendes	forståelse	af	employability.	

	

DISKUSSION:	

Den	signifikante	rød-gul	dominans	i	personlighedstesten	er	ikke	overraskende.	Kombination	af		stor	vilje	
og	høj	energi	giver	klare	forudsætninger	for	at	sætte	mål,	og	for	at	eksekvere	på	dem.	I	den	fag-	og	
arbejdskontekst	deltagerne	befandt	sig,	er	det	evident,	at	rød-/guldominerede	personprofiler	har	
forudsætningerne	for	at	udvise	høj	employability.	Det	er	ikke	ensbetydende	med,	at	der	ikke	udvises	høj	
employability	med	anden	personprofil,	f.eks.	grøn/blå	dominans.	Om	der	gør	det,	vil	primært	afhænge	af	
jobfunktion	og	faglighed	-	men	også	af	en	række	organisatoriske	og	kulturelle	faktorer.	Uddannelserne	
skal	arbejde	med	employability	baseret	på	den	individuelle	profil.	Man	ændrer	ikke	en	”blå	profil”	til	en	”gul	
profil”.	Men	at	udvikle	styrker,	supportere	artikulation	af	kompetencer	og	egenskaber,	øge	bevidstheden	
om	de	funktionelle,	organisatoriske	og	kulturelle	kontekster	er	centrale	processer.	Og,	ikke	mindst,	er	
adgang	til	en	personlig	proces	noget,	der	vil	understøtte	en	øget	employability	for	alle.	

Deltagerne	gav	udtryk	for,	at	deres	employability	ikke	var	”kommet	af	sig	selv”.	De	havde	gjort	sig	fortjent	
hertil.	Det	er	en	central	pointe!	Ingen	har	en	høj	employability	”by	nature”	–	det	både	kan	og	skal	trænes.	Al	
viden	og	erfaring	tyder	på,	at	personligheden	influerer	på,	hvordan	processen	tilgås	-	men	alle	har	et	behov	
for	at	være	bevidst	om	samt	skærpe	og	udvikle	egen	employability.	Konsekvensen	heraf	er,	at	
uddannelserne	bør	præsentere	de	studerende	for	brede,	differentierede	og	forskellige	tilbud,	idet	
processen	frem	mod	employability	er	forskellig	fra	individ	til	individ	–	selv	med	individer	med	identiske	
personprofiler.	Deltagerne	gav	udtryk	for	at	(pro)aktiv	handling	var	”nøglen”,	mens	andre	foretrak	tilbud	
om	netværk,	kurser	og	mentortilknytning.	En	tredje	gruppe	foretrak	praktikarbejde,	cases,	
projektetablering	mv.	For	alle	tilgange	er	det	vigtigt,	at	udbyttet	italesættes	klart,	således	at	det	
bevidstgøres	hos	de	studerende.	

Der	var	forskellige	holdninger	til	uddannelsens	rolle	som	employability-skabende.	At	gruppen	med	høj	
employability	har	forskellige	opfattelser	indikerer,	at	andre,	mere	differentierede	grupperinger,	vil	have	
mindst	lige	så	forskellige	holdninger.	Sammenholdt	med	den	klare	holdning	til	hvilke	egenskaber	(”de	
generiske”),	der	var	vigtigst	i	forhold	til	at	få	og	udfylde	et	job,	er	dette	et	udtryk	for,	at	deltagerne	er	
meget	bevidste	om,	hvad	”der”	kræves	–	men	ikke	alle	har	fået	”det”	tilbudt	(eller	fundet	det)	via	
uddannelsen.	Forklaringen	kan	være,	at	uddannelsen	ikke	har	tilbudt	meningsgivende	aktiviteter	ift.	”egen	
employability”,	og	derfor	har	deltagerne	i	denne	kontekst	fundet	det	”ad	andre	veje”.	Pointen	er	her,	at	
man	ikke	kan	forvente	at	alle	studerende	vil	være	i	stand	til	at	finde	”de	andre	veje”.		

Ud	fra	et	uddannelsesmæssigt	synspunkt	vil	det	være	lettere	at	indplacere	employability-aktiviteter	i	et	
curriculum	som	didaktiske	tiltag,	tests,	opgaver,	evalueringsform	mv.	end	at	tilbyde	”ekstra-curriculære	
aktiviteter”,	hvor	tilslutningen	kan	være	”ensidig”	(appellerer	til	samme	målgruppe)	eller	perifer	(få	
deltagende).	En	mere	individuel	tilgang	kunne	være	implementering	af	et	procesværktøj	(E-bog,	digital	
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platform	el.	lign.),	der		på	”self-assesment-basis”	med	opfølgning	fra	fagpersonale	på	semesterbasis	
(StudenterUdviklingsSamtale-SUS),	hvor	behov	identificeres	og	udvikling	i	employability	dokumenteres	
ved	aktivitetsdeltagelse	og		–arbejde.	Værktøjet	følger	den	studerende	på	uddannelsen	og	er	et	væsentlig	
supplement	til	eksamensbevis	og	CV.		Inspiration	til	udvikling	af	indhold	kan	hentes	f.eks.	fra	
Southampton	Solent	University’s	Capital	Compass	og	Employability	test	
(https://portal.solent.ac.uk/home.aspx),	Birmingham	City	University’s	”Passport	to	Practise”	
(http://www.bcu.ac.uk)	og	community-sitet	http://www.graduateemployability2-0.com.			
	
Supplerende	aktiviteter,	der	bør	etableres	og	styrkes	er	f.eks.	alumne-netværk,	mentorordninger,	
skyggeordninger	i	virksomheder	mv.	Aktiviteter	af	denne	karakterer	tilgodeser	dels	den	personlige	
tilgang,	og	har	dels	en	både	strategisk,	social	og	netværksskabende	funktion,	der	styrker	en	praksis,	som	
for	studerende	kan	være	diffus,	fjern	og	kompliceret	at	”connecte”		til	ud	fra	”deres”	meningsgivende	
kontekst.	”Learning	to	Connect”	er	netop	et	helt	centralt	element	i	at	skabe	og	udvikle	employability	
(Bridgstock	2016)	–	men	processen	skal	supporteres.		
	
Uddannelserne	og	faglige	klynger	bør	definere	sammenhænge,	behov	og	efterspørgsel,	der	er	specifik	for	
”deres	employability”		og	sætte	det	i	relation	til	andre	fagligheder.		Opgaven	er	derfor	i	et	samspil	med	
studerende	og	de	forskellige	uddannelsesfagligheder	at	udbyde	en	række	brede	og	differentierede	tilbud,	
baseret	på	uddannelsernes	”employability-diversitet”,	som	studerende	kan	drage	fordel	af	efter	behov,	
personlig	tilgang	og	”meningsfuldhed”	–	og	samtidig	prioritere	en	faciliteret	individuel	proces	med	respekt	
for	den	enkeltes	personlighed	og	indbyrdes	diversitet.		
	
Rapport	kan	tilgås	på:	https://www.ucviden.dk/portal/da/publications		
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