Kapitel 2. Uddannelse og livslang læring
Hvert år ansætter danske virksomheder ca. 6.000 nyuddannede kandidater. Det gør
kandidatuddannelserne til den største videnbro mellem universiteter og erhvervsliv.
Men videnspredning via kandidater sker ikke pr. automatik. Universiteterne, regionerne,
staten og virksomhederne kan påvirke trafikken på denne videnbro. Det gælder specielt
trafikken af kandidater fra universiteterne ud i de små og mellemstore virksomheder.
Mange små og mellemstore virksomheder mangler viden om højtuddannede og relevante
kandidatuddannelser. Og kandidatuddannelserne kan i højere grad fokusere på kultur,
ledelsesmodeller og praksis i denne målgruppe.
Under denne videnbro ligger der også et stort potentiale i at flytte viden gennem praktikog studenterprojekter og gennem skræddersyet efteruddannelse.
Der er gennemført i alt otte case studier om uddannelse og livslang læring, heraf er de
syv danske.
Case 2.1-2.2 vedrører samspil mellem universiteter og erhvervsliv om udvikling af
erhvervsrettede uddannelser.
Case 2.3-2.5. vedrører samspil om praktik og studenterprojekter.
Case 2.6 vedrører karriererådgivning til studerende og samspil med erhvervslivet om at
aftage kandidater.
Case 2.7-2.8 vedrører samspil om skræddersyet efteruddannelse.

2.1. Center for Oplevelsesforskning (CFO) – samarbejde
mellem RUC og erhvervsskolen CEUS skal skabe udvikling
i oplevelsessektoren
I. Formål/baggrund
Inden for de senere er år der sket en stor udvikling indenfor fænomenet oplevelser og
hele den økonomi som er knyttet til salg og markedsføring af oplevelser. Fænomenet
spænder bredt over turisme, kultur, leisure og medievirksomhed. Den omfattende
udvikling indenfor oplevelsesøkonomien har betydet at der også er fremkommet et større
behov for viden og kompetenceudvikling på området. Mulighederne for at udvikle
erhverv som arbejder inden for oplevelsessektoren er bl.a. afhængig af at
oplevelsesområdet i større udstrækning bliver belyst, og at der overføres viden fra
forskningen til erhvervet.
I 2003 blev der taget initiativ til at oprette et forsknings- og uddannelsessamarbejde
mellem RUC (Roskilde Universitetscenter) og CEUS (Center for Erhverv og Uddannelse
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Storstrøm, beliggende i Nykøbing på Falster). På CEUS har man samlet både korte- og
mellemlange uddannelser og udbyder bl.a. handels- og erhvervsuddannelser.
Med fokus på oplevelsesøkonomien blev det besluttet at etablere det tværinstitutionelle
forskningscenter Center for Oplevelsesforskning (CFO). Formålet med CFO er at udvikle
uddannelse og forskning som kan forbedre vilkårene for oplevelsesvirksomheder.
Geografisk er målgruppen fortrinsvist virksomheder som er beskæftiget indenfor
oplevelsessektoren i den sydlige del af den kommende Region Sjælland.
Der er dermed tale om et initiativ som skal bidrage til regional udvikling i en af landets
yderområder. Lolland og Falster har i en årrække være ramt af mange
virksomhedslukninger da de traditionelle erhverv ikke har kunnet modstå globaliseringen
og en udflytning af arbejdspladser har fundet sted. Dette har samtidig betydet en markant
fraflytning og en demografisk afmatning hvor det især kniber det med at få unge og
højtuddannede til at bosætte sig i området.
CFO skal først og fremmest være med til at udvikle de eksisterende erhverv - men også
være med til at fremme potentielle oplevelseserhverv og på den måde skabe nye typer af
arbejdspladser. Endvidere er det målsætningen at udvide rammerne på CEUS med
universitære discipliner. I første omgang i form af forskningsaktiviteten i CFO samt en ny
diplomuddannelse i Leisure Management. Det er blandt andet med den nye uddannelse at
centret kan tilbyde videreuddannelser for folk der er arbejder med oplevelsesøkonomien
II. Aktiviteter
Organisering
Organiseringen af samtlige aktiviteter bliver varetaget af en koordinationsgruppe
bestående af to personer fra CEUS og tre fra RUC. Den overordnede koordinator er
professor Jon Sundbo som til dagligt er uddannelsesleder på erhvervsøkonomi.
Nye uddannelser i oplevelsesøkonomi
Hovedaktiviteterne i CFO er forskning og uddannelse. Med afsæt i de kompetencer som
eksisterer hos CEUS og hos RUC har man tilrettelagt både forsknings- og
uddannelsesaktiviteter på begge institutioner. Overordnet har initiativet resulteret i
etableringen af to nye uddannelser og i flere nystartede forskningsprojekter.
RUC – masteruddannelse i oplevelsesledelse
I februar 2005 startede en ny masteruddannelse i oplevelsesledelse på RUC. Uddannelsen
henvender sig specifikt til virksomheder og ansatte som arbejder med aspekter indenfor
oplevelsessektoren.
RUC´s uddannelse er den eneste masteruddannelse i Danmark der konkret retter sig mod
oplevelses-, turist- og servicevirksomheder. Undervisningen er en blanding af
forelæsninger af universitetslektorer og professorer, foredrag af praktikere fra
virksomheder og organisationer samt seminarer hvor deltagerne arbejder refleksivt med
stoffet. Uddannelsen afsluttes med et speciale med et valgfrit emne indenfor
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uddannelsens rammer. I vinteren 2006 havde uddannelsen et studenteroptag på 14
personer. De virksomheder som hidtil har tilmeldt studerende er en blanding af private og
offentlige med en overvægt af private. Virksomhedstyperne spænder over et bredt
spektrum indenfor oplevelsesvirksomhed, fra turismeorganisationer, henover
underholdnings- og forlystelsesvirksomheder til medievirksomheder. Geografisk er det
primært tale om virksomheder fra Østdanmark, både fra hovedstadsregionen og den
kommende Region Sjælland.
CEUS – Diplom- og bacheloruddannelser i leisure management
Ved CEUS er der ligeledes blevet oprettet en ny uddannelse som henvender sig til
brancher i leisure- og oplevelsesindustrien.
Diplomuddannelsen i leisure management kombinerer klassiske erhvervsøkonomiske
kompetencer med specifikke problemstillinger inden for følgende brancher: Turisme og
attraktioner, Sport og events, Kunst og kultur, samt Hotel og restauration. De studerende
får en generalistuddannelse inden for erhvervsøkonomi på niveau med HD eller diplom i
ledelse, og samtidig en specialistuddannelse med specielle kompetencer inden for den
valgte branche. Uddannelsen udbydes af CEUS og kan tages i både København og
Aarhus.
Samspilmed erhvervslivet i de to uddannelser
Virksomheder inddrages i vidt omfang i undervisningen, både som oplægsholdere og som
sparring i form af Advisory Boards hvori en række virksomhedsledere fra
oplevelseserhverv er repræsenteret. Undervisningen er tilrettelagt på baggrund af en
række forskellige temaer og afhængigt af hvert enkelt tema forsøges der også at inddrage
relevante kapaciteter fra virksomheder. Følgende er eksempler på virksomheder der ved
masteruddannelsen på RUC har deltaget som sparringspartnere og oplægsholdere:









Tivoli
Betty Nansen Teatret
IO Interactive
Egmont
Field’s
Wonderful Copenhagen
Brøndby IF
Roskilde Festivalen.

Også på diplomuddannelsen hos CEUS fungerer en række virksomheder som aktive
bidragsydere til at kvalificere og udvikle uddannelsen. Idéen er at der i hele
uddannelsesforløbet er en nær kontakt mellem studerende og de typer af erhverv som
uddannelsen er målrettet imod. Input til uddannelsen på CEUS er samlet i et Advisory
Board som består af flere forskellige oplevelseserhverv:




Allan Hansen, Hotel Park Inn Maribo Søpark og Horesta
Henrik Herold, Randers Regnskov
Mogens Holm, Foreningen af Små Teatre
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Lars Erik Jønsson, VisitDenmark
Gert Lundgaard, LFBU
Arne Madsen, DIF og Idrætsfonden Danmark
Peter S. Meyer, Kunstmuseet Trapholt
Leif Chr. Mikkelsen, Team Copenhagen
Kresten Schultz-Jørgensen, Det Kongelige Teater
Steffen Stræde, Knuthenborg
Georg Sørensen, Messecenter Herning
Flemming Østergaard, PARKEN Sport & Entertainment.

Deltagerne spiller en væsentlig rolle for uddannelsernes erhvervsmæssige sigte. Fra hver
af deltagerne bliver der undervejs givet input i form af praktisk rådgivning til de temaer
og emner der undervises i.
Forskningskompetencer
Med en målsætning om at øge kontakten mellem forskningsverden og regionens
oplevelsesvirksomheder har man i regi af CFO valgt at etablere forskningsaktiviteter
både på RUC og på erhvervs- og uddannelsescenteret i Nykøbing.
Forskningsaktiviteterne har først og fremmest til hensigt at udviklede mere kvalificeret
viden omkring de processer som foregår indenfor oplevelsesøkonomien. Dernæst har
forskningscentret en ambition om at kunne bidrage til en direkte udvikling af de regionale
leisureerhverv. Fokus er først og fremmest på de erhverv der ligger i området LollandFalster, Sydsjælland og Møn. Både fordi det er her CEUS som uddannelsesinstitution er
lokaliseret, men også fordi området i en årrække har lidt under relativ stor arbejdsløshed
og i øvrigt en demografisk afmatning. Derfor er der her særligt gode grunde til at forsøge
at etablere nye arbejdspladser.
En af styrkerne i forskningssamarbejdet mellem RUC og CEUS er dets store bredde i
forhold til viden og uddannelse. På RUC findes der både forskning og de akademiske
uddannelser imens man hos CEUS varetager de korte og mellemlange
erhvervsuddannelser. Samtidig har CEUS et langt bedre kendskab og en langt bedre
kontakt til erhvervslivet og de virksomheder som vil kunne indgå i forskningsarbejdet.
RUC-forskning med fokus på virksomheder i Storstrømmen
På RUC varetages den forskningsmæssige indsats i CFO af forskere på de tre
uddannelser: Erhvervsøkonomi, Geografi, Performance Design. Konkret er der på RUC i
2006 blevet indledt tre projekter med særlig fokus på oplevelsesøkonomien i
Storstrømsområdet. Hensigten er at der igennem forskningsarbejdet bliver etableret
samarbejder med de erhvervsaktører der til dagligt arbejder indenfor
oplevelsesøkonomien først og fremmest turisterhverv. Udover at bidrage til at udvikle ny
viden håber man at samarbejdet med virksomhederne kan hjælpe til at forbedre
planlægning og organisering af enkelte aktiviteter.
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Overskrifterne for de enkelte projektaktiviteter på RUC er følgende:
 Oplevelsesøkonomi og regional udvikling på Lolland – Beskæftigelse, livsformer
og stedstransformation
 Ledelse og organisering af oplevelsesvirksomheder
 Innovation og entrepreneurskab i oplevelsesvirksomheder.
Finansieringen af projekterne blevet til ved hjælp af EU mål 2-midler. Via en obligatorisk
medfinansiering bidrager RUC således selv med halvdelen af midlerne til
forskningsaktiviteter. I alt anslås den samlede finansiering til forskning og undervisning i
CFO fra RUC omtrent til hvad der svarer til et årsværk.
Forskningsaktiviteter på CEUS
Også på CEUS foregår der forskning finansieret af EU-midler. I alt arbejder seks
medarbejdere på CEUS med forskning på et eller flere områder indenfor feltet af
oplevelsesforskning. Dertil kommer 2 ph.d.-stipendiater indskrevet på RUC og stillet til
rådighed af universitetet, dvs. sidder i Nykøbing.
Følgende forskningsaktiviteter er etableret på erhvervs- og uddannelsescentret i
Nykøbing:
 Et forskningsprojekt beskæftiger sig med den kommende Femernbæltforbindelse
og dens mulige konsekvenser for udvikling af oplevelseserhverv i regionen.
Hensigten er at undersøge hvilke muligheder regionens erhverv vil have i tilfælde
af en fast forbindelse samt de potentielle sidegevinster der kan opstå i tilfælde af
at broen bliver etableret. Både som et resultat af arbejdet med at bygge broen og
ikke mindst hvad broen i sidste ende vil kunne betyde
 Innovation i leisurebranchen i den nye Goldborgsund Kommune
 Et studie af SMV’ere i den danske musikindustri
 Et studie af mikrovirksomheder i lokalområdet primært inden for de kreative
erhverv.
III. Hvad kan andre lære af initiativet
Samarbejdet i CFO er et eksempel på hvilke gode muligheder der eksisterer for en
samarbejdsstruktur der vertikalt strækker sig fra de universitære forskningsaktiviteter
videre til erhvervsuddannelse og til de små og mellemstore virksomheder. Det afgørende
for at samarbejdets succes er at man har valgt at nedbryde en del af den traditionelle
barriere som findes mellem forsknings- og universitetsverden på den ene side og de korte
og mellemlange uddannelser på den anden. I CFO har man valgt at koordinere nye
uddannelser således at man gensidigt opnår uddannelsesmæssige gevinster fra
forskningsverden og de mange kontakter og netværk CEUS har til det lokale erhvervsliv
omkring Nykøbing.
En anden af samarbejdets styrker er universitets mulighed for at udnytte den nære kontakt
som findes mellem erhvervsliv og erhvervsuddannelsescenter. ”Man kender sine lus på
gangen” som CEUS selv vælger at udtrykke det mht. deres nære forbindelser til
regionens erhvervsliv. På den måde har forskere fra både RUC og CEUS bedre og
nemmere vilkår for at komme ud til virksomhederne i Regionen. CEUS kan forestå som
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det centrale mellemled eller brohoved som oftest savnes når forskere forsøger at sætte sig
i kontakt med mindre virksomheder.
Til sidst er det meget vigtigt at understrege den regionale dimension i samarbejdet. I
modsætning til mange øvrige forsknings- og uddannelsesinitiativer udsprunget fra
videninstitutioner så er CFO i høj grad rettet mod udvikling i et af landets yderområder. I
CFO fokuseres der blandt andet på at fremme nye typer af jobs indenfor
oplevelsesindustrien på Lolland og Falster. Videre sigter typen af uddannelse og
forskning mod blandt andet turismeerhverv – en type af erhverv der sjældent bliver
karakteriseret som særligt videntungt hvorfor der også her er et særligt behov for efter- og
videreuddannelse hos de ansatte.
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2.2. LOK-forskningscenter – forskning i dansk ledelsespraksis
skaber inspiration og mere praksisnær uddannelse
I.
Formål og baggrund
Programmet LOK forskningscenter blev etableret den 1. juli 1999 og afsluttet i 2005.
Centret var en del af det erhvervspolitiske program ”Ledelse, Organisation og
Kompetence i vidensamfundet” (LOK-programmet), der blev lanceret i 1997.
Programmets formål var at styrke rammebetingelserne for ledelses- og
organisationsudvikling i små og mellemstore virksomheder.
Et af LOK-programmets formål var at gøre den offentlige forskning inden for
ledelsesområdet til en kvalificeret medspiller for erhvervslivet. Et væsentligt mål var, at
dansk ledelsesforskning og –undervisning i højere grad skulle basere sig på dansk
ledelseskultur og ledelsespraksis end amerikansk, som meget ledelsesteori bygger på.
”De små virksomheder kan ikke bruge store forkromede systemer til for eksempel
stillingsvurdering, karriereplanlægning og lederuddannelse. Det er en helt anden måde,
de små virksomheder leder på, og det er andre redskaber, de skal bruge”, Professor
Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School.
Det samfundsvidenskabelige forskningsråd, der udmøntede initiativet, opstillede en
række mål, herunder




at styrke sammenhængen mellem teori og praksis og dermed aktivt understøtte
ændringer i ledelse og organisation i SMVer
at formidle forskningsresultater i internationale tidsskrifter og fora samt i forhold til
relevante uddannelser, til erhvervslivet og konsulentbranchen
udvikle teori om forhold i SMVer som løftestang for undervisningen på hele det
merkantile område.

Herudover var det et specifikt formål med projektet at styrke samarbejdet mellem de
forskellige ledelsesforskningsmiljøer i Danmark. Udgangspunktet var, at danske
ledelsesforskningsmiljøer er små, og at der var behov for et mere formaliseret samarbejde
for at kortlægge dansk ledelsespraksis, integrere denne viden i forskning og undervisning,
og formidle resultaterne i form af idéer og værktøjer, der kan være til nytte for dansk
erhvervsliv.
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Hvad var LOK forskningscenter?
LOK står for Ledelse, Organisation og Kompetence. LOK forskningscenter satte fokus
på, hvordan fornyelse inden for netop ledelse, organisation og kompetence kan
fremmes i danske virksomheder – med særlig fokus på små og mellemstore
virksomheder (SMV).
Forskingscentret var et virtuelt center, dvs. et netværkssamarbejde mellem en række
forskere fra Handelshøjskolen i København, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet
og Handelshøjskolen i Århus samt en række virksomheder og organisationer.
Forskningscentrets opgave var at udvikle ny viden, der kunne støtte SMVer i deres
arbejde med ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer og udviklingen af nye
kompetencer. Og ikke mindst var det centrets opgave at formidle denne viden til en
bredere kreds end de virksomheder, som var direkte involveret i forskningscentrets
projekter.

II. Aktiviteter
Staten afsatte i alt afsat 30,8 mio. kr. til forskningscentret over en periode på fem år. De
22,7 mio.kr. er gået til forskningsprojekter, mens resten er brugt til administration og
formidling.
Centret var et virtuelt center, organiseret som et netværk mellem forskningmiljøer på
Copenhagen Business School, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og
Handelshøjskolen i Århus. Centret var organiseret omkring fem temaer og 15
forskningsprojekter.
Fakta om LOK
I. De fem temaer
1. Ledelse og udvikling af menneskelige ressourcer i SMVer
Hvordan udvikles kompetence, social kreativitet og karriere gennem Human Ressource
Management (HRM) i SMVer? Størstedelen af litteratur og forskning inden for HRM
stammer fra store virksomheder og kan ikke bruges i SMVer, hvis struktur er helt
anderledes: Mere fleksibel og mindre bureaukratisk.
2. Virksomhedsforandring og fornyelse
Hvorfor og hvordan forandrer virksomheder sig? Der stilles høje krav til
virksomhederne om forandring og udvikling, og for SMVer gælder det om at kunne
imødekomme og gennemføre disse ændringer inden for ganske kort tid.
3. Innovation og entrepreneurship
I hvilket omfang kan eksterne og interne faktorer påvirke den succes, den nystartede
højteknologiske virksomhed får? Især fokus på betydningen af det sociale netværk under
den kritiske iværksættelsesproces, dvs. fra idéstadiet til vækststadiet.
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4. Virksomheders organisation og kompetenceudvikling i et samarbejdsperspektiv
Hvad betyder samarbejdet med andre for SMVer, og hvilken indflydelse har det på
virksomhedernes egen organisation og kompetence? Er SMVer mere åbne over for
omverdenen, og indretter og ændrer de i højere grad end de store virksomheder deres
organisation under hensyn til forandringer i omgivelserne?
5. Ledelse af videnprocesser
Hvordan kan virksomhedens interne ressourcer udnyttes og kombineres med
netværksressourcer, konsulentviden og andre eksterne leverandører og producenter af
viden? Viden bliver ikke skabt ud af ingenting, men udviklet og ændret i praktiske
situationer, dels ved at udnytte egne erfaringer, dels ved at låne (eller købe) andres
erfaringer.
II. Bestyrelse
Direktør Jan Bendix, Jan Bendix A/S (formand), Partner Tom Jacosgaard, DahlSørensen & Partners, Professor Olav R. Spilling, Handelshøyskolen BI, Norge,
Professor John A. Christensen, Syddansk Universitet, Professor Peter Kragh Jespersen,
Aalborg Universitet
III. Daglig ledelse
 Professor Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School
Til hvert tema har været tilknyttet en temaleder, der har haft ansvaret for at koordinere
projekter inden for det pågældende tema. Nogle projekter har været tværinstitutionelle,
mens andre har kun har haft deltagelse af forskere fra en enkelt institution. Samarbejdet
og videndeling på tværs af centret er bl.a. sket gennem:




Fire årlige møder mellem temalederne om bl.a. projekternes fremdrift og samarbejde
om formidlingsinitiativer
Der har været afholdt workshops for alle 15 projekter med deltagelse af alle
temaledere
En årlig konference med deltagelse af de fleste temaledere og forskere fra hele
centret.

Til hver af de i alt 15 projekter har været tilknyttet 4-5 forskere. Inden for de forskellige
projekter har de statslige midler har typisk var brugt til at finansiere en fuldtids ph.dstilling, mens forskningsinstitutionerne selv har finansieret deltagelsen af fx professorer
og lektorer. Dermed har den samlede ressourceindsats langt oversteget den statslige
finansiering. De statslige midler har således i høj medvirket til, at flere de institutionelle
basismidler har orienteret sig mod LOK-projektets fokusområder.
Stor mangfoldighed i organiseringen af projekterne
Projekterne har haft en meget forskellig karakter, hvilket også afspejler sig i, at
virksomhedernes deltagelse i de forskellige projekter har været af forskellige karakter.

49



I flere projekter har virksomhederne deltaget aktivt i selve forskningsprojektet (se
eksempel om leverandørsamarbejde under afsnit 3).



I en række projekter har forskerne brugt virksomheder som cases for deres
forskningsprojekter i et forløb, hvor casene samtidig har haft til formål at inspirere til
udvikling af virksomheden: ”at nogle fremmede øjne har kigget på os og stillet et
spejl op foran os har bidraget til, at vi har fået øje på nogle sorte huller”, Kasper
Arentoft, partner i Yala Yala.



I nogle projekter har samspillet med virksomhederne været af mere indirekte karakter,
fx i form af spørgeskemaundersøgelser om ledelsesforhold. Fx har Børge Opel
(tidligere professor på Syddansk Universitet, nuværende rektor for Aarhus Business
School) sammen med amerikanske kollegaer udviklet en metode til at afdække
ubalancer i virksomheder ved at kombinere finansielle data og et spørgeskema om
strategi og organisation. 224 service- og produktionsvirksomheder deltog i en
spørgeskemaundersøgelse, og der blev identificeret ubalancer i 168 virksomhederne.
Ved hjælp af resultaterne fik en række virksomheder pejlinger på, hvordan de kan
rette op på situationen.

Samlet har der i projektets forløb været et tæt samspil med ca. 50 virksomheder. De
forskellige tilgange til samarbejde afspejler, at samspil inden for ledelse og organisation
er multifacettet. Der findes ikke en bestemt samarbejdsmodel, og der kan ikke på samme
måde som inden for det tekniske/naturvidenskabelige område opstilles bestemte krav om
fx erhvervsmæssig medfinansiering som grundlag for overhovedet at starte
samspilsprojekter.
Styrken i LOK-projektet har bl.a. været en lang række af metodiske tilgange, der til
sammen har udviklet en ny forståelse for ledelsesforhold, udfordringer og
organisationsmodeller i små og mellemstore virksomheder.
Det erhvervsmæssige eller ”regionaløkonomiske” afkast kommer naturligvis til udtryk
ved, at virksomhedsdeltagere i de forskellige projekter har styrket deres strategi,
processer mv. Men det største afkast af LOK-projektet er indirekte. Nemlig i form af
bøger, konsulentværktøjer, undervisningsmateriale mv., som kan anvendes over for en
bred vifte af virksomheder. LOK-projektet har således bidraget til en række erkendelser
og ny viden, der kommer erhvervslivet til gode på andre måder end via deltagelse i
forskningsprojekter under LOK.
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Figur 1. Den samfundsøkonomiske effekt af LOK-projektet
Forbedringer af
strategi, processer,
organisation i 50
kernevirksomheder
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kurser mv.

Omfattende formidling
LOK forskningscenter har lagt stor vægt på at formidle resultaterne af forskningen. Det
gælder både inden for traditionel forskningsformidling og over for erhvervsliv og
samfund. Hovedresultater er følgende:








Fra 1999-2004 har LOK-forskere skrevet 33 artikler til nationale tidsskrifter og 63
artikler til internationale tidsskrifter.
I samme periode er udarbejdet 42 bøger og 126 bogkapitler.
Hvert halve år er udgivet en LOK Avis, der fokuserer på de opnåede resultater og den
viden, der er genereret.
Der er afholdt otte formidlingskonferencer forskellige steder i landet med over 100
deltagere på hver. Konferencerne har haft deltagelse af forskere, virksomheder,
handelsskoler, organisationer mv. 30-50% af deltagerne var virksomheder.
Konferencerne har været afholdt i samarbejde med Teknologisk Institut,
Erhvervsbaldet og Børsen.
Forskerne har holdt en lang række foredrag for virksomheder rundt omkring i landet.
Der har været gennemført en længere artikelserie i Børsen om LOKforskningsprojekter.

III.
Succeshistorier
Samspilsprojekter inden for ledelsesforskning adskiller sig på mange måder fra
samspilsprojekter inden teknologi. Resultaterne er sværere at måle, og samarbejdets
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karakter er anderledes, fordi målet oftest er at skabe gensidig refleksion og læring frem
for konkrete, målbare produkter eller teknologiske landvindinger.
Hvis projektets største samfundsøkonomiske effekt skulle måles om 5-10 år, tyder
interviewet med projektets leder på, at det største bidrag vil komme fra fornyelsen af
undervisningen. Projektet betyder, at mange af fremtidens ledere får en langt større
indsigt i ledelses- og organisationsforhold i SMVer i deres studie end nutidens ledere.
Groft sagt er andelen af cases fra store amerikanske virksomheder på de merkantile
uddannelser faldet til fordel for cases fra danske virksomheder.
”Det har givet undervisningen mere kød, at vores forskning primært har været af national
karakter samt er foregået i SMVer. Det er nu muligt at referere til danske cases frem for
amerikanske, og det giver større troværdighed”. Rektor Børge Obel, Aarhus Business
School
”Det er desværre alt, alt for rigtigt, at undervisningen bygger på teori af og om de store
virksomheder. Men virkeligheden for de danske studerende ser meget anderledes ud, når
de er færdige. Det hjælper rigtig meget, at gode forskere fra et center som LOK stiller sig
op og slår et slag for eller synliggør de muligheder, der er for at gøre karriere i SMVer”.
Finn Kjerulff Hansen, Career Center, Copenhagen Business School.
Kilde: LOK Avisen, april 2005
Det samlede billede er ifølge centerleder Flemming Poulfelt, at SMVerne i større omfang
har fundet vej til undervisningslokalerne. Både i form af cases og fokus på de
ledelsesmæssige problematikker, der kendetegner SMVer. Hertil kommer en stor stigning
i brugen af gæstelærere fra små og mellemstore virksomheder. Endvidere er der som
følge af LOK-projektet udarbejdet en række nye bøger, der bruges i undervisningen.
Det nye fokus i undervisningen kan have effekt på den regionale erhvervsudvikling på to
måder:


Flere studerende får interesse for at finde job i små og mellemstore virksomheder
samtidig med, at flere SMVer får kendskab til og interesse for kandidater og
studerende fra de merkantile kandidatuddannelser. Det vil betyde, at flere kandidater
med relevant viden kommer ud i SMVer.



Kandidaterne skaber hurtigere værdi i de virksomheder, hvor de ansættes, og
fremtidige ledere har et bedre teoretisk og fagligt fundament for at udøve ledelse i
SMVer.

LOK-projektet indeholder dog også eksempler på projekter, der har betydet målbare
resultater blandt de virksomheder, der har deltaget i projekterne. Det gælder ikke mindst
et projekt om leverandørsamarbejde, der blev gennemført i forbindelse med LOK-temaet
”Virksomheders organisation og kompetenceudvikling i et samarbejdsperspektiv.
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Case: Leverandørsammenslutninger
I november 1998 startede forskere fra Center for småvirksomhedsforskning ved
Syddansk Universitet (SDU) i samarbejde med kommuner i Trekantområdet et
samarbejdsprojekt med lokale virksomheder i den rustfri stålindustri om
leverandørsammenslutninger.
Formålet med projektet var at vise, hvordan store, ordreproducerende virksomheder og et
netværk af deres underleverandører kan få fælles konkurrencemæssige fordele ved at
indgå i et langsigtet og forpligtende samarbejde. Idéen er, at den ordregivende
virksomhed samarbejder tæt med sine underleverandører, som igen samarbejder tæt
indbyrdes. Det sidste kan igen bruges over nye, fælles kunder.
Der blev søsat flere samarbejdsprojekter mellem større producenter af udstyr til
fødevareindustrien og en række af deres underleverandører. Et eksempel herpå var et
samarbejdsprojekt mellem Alfa Laval og fem af virksomhedernes underleverandører.
Målet var at styrke samarbejdet mellem leverandørerne på fire områder:





Udvikle fælles rutiner og systemer
Bedre evalueringsmetoder i forbindelse med produktionssamarbejde
Igangsættelse af fælles udviklingsprojekter
Bedre samarbejde med fælles kunde.

SDUs primære rolle i projektet var at udvikle og formulere et fælles strategisk perspektiv
omkring systemleverancer, udviklingssamarbejde og samlokaliseringsfordele (i relation
til fx logistik og samarbejde). Herudover fungerede SDU som en facilitator for dialog og
samarbejde mellem virksomhederne og som ”en flue på væggen”, der kunne udfordre
virksomhederne.
Rent fagligt kunne SDU tilbyde en særlig viden omkring global konkurrence på
leverandørområdet, og hvad global konkurrence betyder for lokalt samarbejde.
Herudover forsker Center for småvirksomhedsforskning i supply-chain management ,
herunder i opbygningen af strategiske virksomhedsrelationer og relationsledelse. Endelig
er ledelse og organisering af mindre virksomheder et særligt kernefelt i centret.
Resultatet af projektet var på virksomhedssiden først og fremmest en forbedret
leveringsservice udtrykt ved:
• Omkostningsoptimering
• Bedre hygiejnisk design – herunder begyndende samarbejde på materialesiden. Folk
fra Risø har i projektet hjulpet med at vurdere anvendeligheden af forskellige typer af
materialer i forhold til hygiejnisk design.
• Bedre ordresystemer. Bl.a. udvikling af nyt edb-styrings system til koordinering
mellem leverandører
• Styrkelse af rettidig og fejlfri levering
• System til måling af leveringsservice.
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Som følge af samarbejdet har underleverandørerne
påbegyndt et mere
udviklingsorienteret samarbejde. Et eksempel herpå er at flere af de deltagende
virksomheder er gået sammen om at etablere en fælles fabrik i Bangalore.
Som grundlag for projektet lavede SDU tidligt lavet en analyse, der afdækkede hidtidige
samarbejdsmønstre i over 200 virksomheder. Interviewene viste bl.a., at hygiejnisk
design var en central udfordring for virksomhederne. Bl.a. havde ARLA Foods
(procesudstyr til fødevareindustrien) svært ved at få leverandører til at svejse hygiejnisk.
Undersøgelsen viste også, at der var behov for større viden om materialer, sensorer,
rengøringssystemer, apparater, svejseteknik mv. SDU kontaktede Bioteknologisk Institut
i Kolding (nu TI) og engagerede instituttet i et samarbejde om opbygningen af det
samarbejde, som i dag hedder ’Stålklyngender (se www.staalcentrum.dk). Samarbejdet
har til formål at udvikle innovative metoder til hygiejnisk design i proceskæden. Over 90
virksomheder deltager i samarbejdet i dag.
I
forlængelse
af projektet
er
udviklet
en
håndbog
under
titlen
”Leverandørsammenslutninger”, som bruges af mange konsulentvirksomheder til kurser
og projekter. Herudover er erfaringer og de opbyggede kompetencer blevet indlejret i
Center for underleverandører (CFU) på Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, som
arbejder med udviklingsprojekter inden for leverandørsamarbejde. Projektlederen fra
LOK-projektet var i en periode deltidsansat på CFU for at overføre viden fra projektet.
De forsknings- og uddannelsesmæssige resultater kan sammenfattes i:
•
•
•
•
•

5-6 artikler
Bidrag til bøger
Cases og bøger der bruges af studerende. Resultater er indlejret i undervisningen
Case virksomheder bidrager til undervisningen
Studieture til virksomheder for studerende på cand merc linien

IV.
Hvad kan andre lære af initiativet
Projektet har først og fremmest bekræftet behovet for - og relevansen af – at forskning og
uddannelse inden for det merkantile områder i højere grad fokuserer på dansk
ledelseskultur og de udfordringer, som præger små og mellemstore virksomheder.
Det har også vist, at forskere kan være med til at udfordre små og mellemstore
virksomheder, og at forskningsbaseret viden på det merkantile område kan være nyttig i
konkrete virksomhedsprojekter.
Projektets samfundsøkonomiske virkning skal dog først og fremmest findes i mere
indirekte videnkanaler som bøger, artikler, konferencer, undervisningsmateriale,
værktøjer til konsulenter mv.
Hermed adskiller samarbejdsprojekter inden for ledelse og organisation i nogen grad fra
samarbejdsprojekter på det tekniske område.
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I den sammenhæng pegede centerlederen bl.a. på følgende læringspunkter:
• Der er behov for en eksplorativ fase. Det er uheldigt at forskningsprojekter for at
få midler skal beskrives i detaljer – og helst have garanti om medfinansiering fra
virksomheder - inden for projektet går i gang. Forskningsrådenes faste procedurer
er ikke optimale i forhold til at fremme universitets-SMV-arbejde. Betyder at
forskerne skal ”sælge” projekter frem for at gå i dialog med virksomhederne om
indholdet.
• Projektdetaljer er noget der bør udvikles undervejs. Medfinansiering af projekter
bør i højere grad udløses gennem strategi, eksisterende netværk mv. frem for
projektdetaljer.
• Evalueringen af centret peger på en risiko for at miljøet fragmenteres efter
bevillingens ophør. Succesfulde netværk kan være svære at opretholde uden
langsigtet finansiering. Derfor risiko for stop-go.
• Betydningen af formidling som element i at skabe realøkonomisk effektbetyder,
at der bør laves en klar kommunikationsstrategi fra starten.
• Kravene til forskningsfaglig baggrund i bestyrelsen for lignende initiativer bør
lempes i fremtiden. Det har været svært at få bestyrelsen – bortset fra formanden
– til at spare med centerledelsen om de centrale udfordringer i projekter.
• Der bør afsættes flere ressourcer til at sikre indlejring og formidling, fx gennem
deltagelse af forskningsassistenter og gennem et tæt samarbejde med bl.a.
erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser (CVUer).
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2.3. Projektzone.dk – effektiv matchmaking mellem studerende
og virksomheder
I. Formål og baggrund
Projektzone.dk blev grundlagt i september 2004 af Aarhus Universitet (AU) og
Handelshøjskolen i Aarhus (ASB). Initiativet kom dog først rigtig i gang i marts 2005.
Formålet med initiativet var at etablere kontakt mellem erhvervslivet i Østjylland og de
studerende på de to universiteter som kan lede til ansættelser senere. Det gør
Projektzone.dk konkret ved at facilitere praktikpladser og studierelevante projekter.
Missionen kan brydes ned i tre grupper afhængigt af hovedmålgruppen. Initiativet skal:
 Give virksomheder - primært små og mellemstore - erfaring med de kvaliteter
som akademikere kan bidrage med samtidig med at de får løst konkrete
problemstillinger og stifter bekendtskab med kommende kandidater
 Skabe bevidsthed hos de studerende om erhvervslivets vilkår så de kan tænke det
ind i det videre studieforløb og se mulighederne for senere ansættelse
 Gøre det nemmere for studiemiljøerne at formidle tilbud fra Projektzone.dk til de
studerende og samtidig sikre at de inputs de studerende indhenter i forbindelse
med projekt- og praktikforløb finder vej tilbage til undervisnings- og
forskningsmiljøerne.
Rationalet bag Projektzone.dk skal findes i de barrierer der er for kontakten mellem de
studerende og virksomhederne som kan hindre samarbejde. Projektzone.dk ser tegn på at
virksomhederne har problemer med:
 At se hvordan højtuddannedes kompetencer kan hjælpe
 At identificere de forskellige kompetencer hos de studerende
 At definere eget kompetence- og innovationsbehov.
Barriererne er især gældende for små og mellemstore virksomheder uden højtuddannede,
men også større virksomheder har fx problemer med at definere egne behov. I forhold til
de studerende består problemerne i:
 At de først bliver opmærksomme på erhvervslivet sent i uddannelsesforløbet
 At de skal passe praktik eller virksomhedsprojekt ind i studieforløbet.
Alene det at have en ordning med det formål at få praktik og virksomhedsprojekter til at
finde sted og fungere ordentlig giver AU og ASB et tættere forhold mellem studerende og
virksomheder. Dermed knyttes erhvervslivet også tættere på institutionerne hvilket giver
sidegevinster i form af større samarbejde fx i forbindelse med udviklingsprojekter med
forskere.
Fra starten af valgte de to uddannelsesinstitutioner at have en fælles fysisk placering i
Studenterhuset i Århus for at være tæt på de studerende. Fra 1. januar 2006 har de to
universiteter valgt at skabe en lokal forankring på uddannelsesinstitutionerne.
Projektzone.dk bliver derfor inkorporeret i hver af institutionernes strategi for samspillet
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med erhvervslivet samt øvrige strategi. Det betyder at der er foretaget en fysisk
opsplitning af Projektzone.dk.
II. Aktiviteter
Rent organisatorisk var Projektzone.dk under hhv. Eksterne relationer hos ASB og
Erhvervskontakten hos AU. Det betød for det første at der ikke var nogen bestyrelse for
initiativet da man refererede til administrationen på de to institutioner, og for det andet at
man i praksis agerede autonomt – også i forhold til den politiske agenda på
institutionerne. Med den nye organisering forankres aktiviteterne under Projektzone.dk
på institutionerne, men AU og ASB deles fortsat om databasen med både projekter og
virksomheder. Initiativet bliver dermed en integreret del af hhv. AU’s og ASB’s tilbud til
både studerende og erhvervsliv i stedet for noget eksternt med løs tilknytning til den
enkelte organisation. På ASB kommer initiativet fx til at høre under det nye
Karrierecenter som bl.a. også kommer til at varetage ASB’s iværksætterindsats. Med den
nye struktur på ASB vil der blive oprettet et ”Advisory Board” på 13 personer for
Karrierecentret med repræsentanter fra de studerende, erhvervslivet og studiemiljøet (dvs.
ansatte ved ASB). Endvidere arbejder man med inputs fra 28 studenterorganisationer ved
opbygningen af Karrierecentret.
Op til 2006 var der to fuldtidsansatte på Projektzone.dk. I den forbindelse støttede VTU
med kr. 1,8 mio. Herudover har Århus Amt støttet Projektzone.dk i opstartsfasen. ASB
har fx modtaget kr. 200.000 som er brugt til udvikling af it til og markedsføring af
Projektzone.dk. Fremadrettet er det svært at opgøre bemandingen da medarbejdere der
har berøring med initiativet også varetager andre opgaver. Finansieringen kommer i dag
gennem institutionerne bag Projektzone.dk sådan at hver institution skaber rammerne om
hver deres del af Projektzone.dk.
Motivering af parterne skaber konkrete projekter
Projektzone.dk laver matching, men gennem motivering frem for håndføring. Derfor går
en væsentlig del af tiden med at være synlig over for især de studerende og
virksomhederne. Blandt aktiviteterne har været stort opslåede virksomhedsdating-events
(med op til 68 procent kendskab hos studerende til enkeltarrangementer), formidling af
cases til medier og besøg af Statsministeren. Der har også været deciderede roadshows,
men disse er relativt resursekrævende. Medieomtalen har også det formål at gøre forskere
og undervisere i studiemiljøerne opmærksomme på Projektzone.dk så man kan få dem i
tale om at trække erfaringerne fra erhvervssamarbejdet ind i undervisningen og de gør de
studerende opmærksomme på praktik- og projektmulighederne.
Det opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne starter ofte med en individuel
telefonisk kontakt eller på anden måde personligt i forbindelse med indlæg ved
forskellige arrangementer i fx erhvervscentre, erhvervsråd eller ERFA-grupper.
Virksomhederne – ikke mindst de små og mellemstore virksomheder – skal identificere
mulighederne for og erkende fordelene ved at tilknytte studerende. Det gør de kun ved at
medarbejderne under Projektzone.dk snakker med dem om deres hverdag.
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Derefter går arbejdet ud på at få virksomhederne til at oprette en profil og udarbejde de
rette projekt- og praktikforslag. Processen med identifikation af problemformuleringen
styres ikke af hvilken studieretning virksomheden tror en studerende skal komme fra,
men derimod af en afklaring af hvilke kompetencer der skal i spil for at samarbejdet kan
blive en succes – ikke mindst for virksomheden. På den måde er det altid virksomhedens
egen situation der bringes i centrum af medarbejderne ved Projektzone.dk. Man afholder
sig derved fra at diskriminere nogle studieretninger fordi de er mindre kendte eller fordi
der er fordomme omkring kompetencerne. Det er kompetencerne der er afgørende. En
alternativ måde for en virksomhed at skabe et samarbejde er at finde en studerende
gennem databasen med studenterprofiler og tilbyde samarbejdsprojektet til.
Medio februar 2006 lå der 42 projektforslag og ca. 525 virksomheder er registreret i
databasen. Der kommer ca. 7 nye virksomheder til hver uge.

Den sidste del af arbejdet med at få et samarbejde op at stå for en virksomhed er at få
projekt- og praktikforslag besat af ikke bare studerende, men af de rette studerende. Her
tager Projektzone.dk udgangspunkt i den interesse som forskellige events og
medieomtale har skabt og konverterer interessen til at de studerende selv etablerer
kontakten til virksomheden. Det sker gennem den åben-dør politik og ved at der er en
åbenlys studierelevans at finde i projektbeskrivelsen. Som nævnt kan de studerende også
oprette en studenterprofil som virksomhederne kan bruge til at finde den rette person til et
samarbejde.
III. Succeshistorier
En evaluering fra september 2005 viser at der har været ca. 750 samarbejder med
studerende fra AU og ASB på det år Projektzone.dk havde eksisteret. Det fordelte sig på
ca. 350 praktikforløb og ca. 400 projektsamarbejder. Omkring 400 virksomheder havde
haft et samarbejde og ca. 80 procent af virksomhederne havde under 50 medarbejdere.
De virksomheder der har haft et samarbejde med en studerende var generelt meget
tilfredse. 97 procent var glade eller meget glade for at have en studerende tilknyttet, og
alle de adspurgte havde været tilfredse eller meget tilfredse med de faglige kvalifikationer
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hos den studerende. For hele 89 procent gjaldt det at de havde fået et mere positivt syn på
akademisk arbejdskraft.
Opfattelsen var at den eller de studerende i høj grad eller i nogen grad havde bidraget
positivt til udviklingen i 92 procent af virksomhederne.
Undersøgelsen viste også at ca. halvdelen af de studerende har samarbejdet med en
virksomhed uden for Århus hvilket tyder på mere end blot lokale effekter af praktik- og
projektsamarbejderne med de studerende fra hhv. AU og ASB.
På trods af den relativt korte tid initiativet har eksisteret er kendskabet hos de studerende
generelt højt – dog lidt højere på ASB end på AU. Dette er i sig selv et succeskriterium
da man derved kan få sat fokus på erhvervsorienteringen hos de studerende så de tager
det med i deres valg under uddannelsesforløbet.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
Projektzone.dk skaber interesse for samarbejde mellem studerende og virksomheder og
sørger for at hjælpe til så resultaterne af samarbejdet bliver tilfredsstillende for begge
parter. Det sikrer en tættere kontakt mellem de studerende og erhvervslivet som kan
resultere i nedbrydning af fordomme og i sidste ende skabelse af flere arbejdspladser for
højtuddannede fra hhv. AU og ASB. En sidegevinst ved initiativet er at der er med til at
åbne institutionernes forsknings- og studiemiljøer overfor erhvervslivet både indefra og
fra virksomhedernes synspunkt.
Tidligere lå det største problem i at motivere virksomhederne. Selvom der stadig er nogle
grupper som er svære at nå, ligger den væsentligste udfordring nu i at motivere de
studerende ifølge Projektzone.dk. Mange virksomheder bruger praktik og projekter som
et led i en rekrutteringsstrategi i et trangt arbejdsmarked. Studerende skal derimod
motiveres for at passe praktik eller et virksomhedsprojekt ind i deres studieforløb, og det
bliver sværere jo tættere den studerende kommer på at være færdig med studiet. Det vil
derfor være en stor fordel for hele området hvis praktik og projektarbejde blev en mere
integreret del af studierne. Af samme grund ser man at det nye Karrierecenter på ASB gør
meget ud af at komme de studerende i møde.
Det har vist sig at nogle små og mellemstore virksomheder inden for den traditionelle
industri stadig er meget tilbageholdende i forhold til at samarbejde med AU, ASB og de
studerende. Det vil være meget resursetungt at overvinde barriererne i denne gruppe, og
derfor vil det kræve flere midler hvis ikke man bare skal ”plukke de lavesthængende
frugter”.
Det er også opfattelsen hos Projektzone.dk at det er helt afgørende at der er den rigtige
bemanding – ikke blot antallet, men også om de har ”drive” og den rigtige profil.
Medarbejderne skal helst have et iværksættergen eller i det mindste kunne se
perspektiverne i idéer og projekter. Det er også vigtigt at de har erhvervserfaring for at de
har troværdighed i erhvervslivet. Kontakten til de studerende skal være kendetegnet ved
en gensidig respekt og forståelse, og derfor er en kandidatuddannelse nødvendig for
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medarbejderne. Desuden skal man have gode kommunikationsevner og en vindende
personlighed da kontakten til både virksomheder, studerende og forskningsmiljøet er
personlig. Det daglige arbejde klares desuden bedst i et team, hvilket forudsætter at man
er mindst to.
Det succesfulde samarbejde – pointer fra Projektzone.dk
I forbindelse med det daglige arbejde med at formidle og skabe praktikforløb og
virksomhedsprojekter har Projektzone.dk’s medarbejdere fået nogle erfaringer i forhold
til hvad der giver et godt samarbejde for både den studerende og virksomheden.


Opgaven skal tage udgangspunkt i virksomhedens hverdag og problemer. Det er
altafgørende for at der afsættes nok ressourcer til at både den studerende og
virksomheden får noget ud af samarbejdet.



Det er erfaringen at det kun er gennem individuel kontakt med virksomheden at
der kommer praktik- og projektforslag ud af det.



Hvis virksomheden bliver gjort opmærksom på kravet til ressourcer fra starten
af, er det sjældent et problem da det får karakter af en ledelsesmæssig
prioritering.



Det faglige indhold skal sikres fra starten hvis de studerende skal have noget ud
af det. Til gengæld er det faglige indhold med til at bryde vaner i virksomheden,
og det skaber motivation for den studerende.
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2.4. Samarbejde mellem studerende på Aalborg Universitet og
det omgivende samfund
I. Formål/baggrund
Universitetets kandidater er ifølge Aalborg Universitet den vigtigste kanal til
videnoverførsel mellem universitet og det omkringliggende samfund. Aalborg Universitet
prøver i vidt omfang at benytte de studerende som videnkanal også gennem studietiden.
Dette kommer til udtryk i mange af de studenterprojekter som bliver udarbejdet hvert år
af de studerende. Det vurderes, at der eksamineres i ca. 3.000 studenterprojekter pr.
semester, og at de fleste udarbejdes i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
Dette samarbejde fx sammen med en lille virksomhed, bevirker at virksomheden får
adgang til og indsigt i universitetets viden og kompetencer. Samtidig får universitetet
indsigt i de problemstillinger erhvervslivet står overfor, ligesom man gennem vejlederen
evt. kan få skabt et nærmere samarbejde.
Studenterprojekterne er ikke praktikophold for studerende, selvom der ikke er stor
forskel. Studenterprojekter udarbejdes som regel ikke fysisk på den pågældende
virksomhed ligesom virksomheden kan være involveret i projektet i større eller mindre
grad. På Aalborg Universitet har flere studier praktikophold som en integreret del af
studiet. Denne case beskriver ikke praktikophold, men studenterprojekterne.
I 2004 blev der i en OECD-evaluering bl.a. anbefalet at projektbaseret undervisning og
projektpraktik i højere grad bliver integreret i kurser og uddannelser ved landets
universiteter.
II. Aktiviteter
På Aalborg Universitet benyttes den problembaserede læringsmodel over for de
studerende. Modellen benyttes i varierende omfang ved alle uddannelser på Aalborg
Universitet. De grundlæggende karakteristika er problemorientering, deltagerstyring,
teamarbejde, tværfaglighed og arbejde med emner som er eksemplariske for
uddannelsens områder.
Den problembaserede læringsmodel (PBL) dækker over forskellige undervisningsformer.
Aalborg Universitetets model repræsenterer således én metode blandt flere. I praksis
betyder den at de studerende anvender ca. halvdelen af arbejdstiden på projektarbejde.
Den anden halvdel bruger de på andre studieaktiviteter som forelæsninger, øvelser og
laboratoriearbejde. De studerende:
 Formulerer problemstillinger
 Overvejer metode til besvarelse af problemstillingen
 Forholder sig kritisk til kilder og metodevalg
 Analyserer og forsøger at besvare problemstillingen
 Konkluderer på baggrund af de i problemformuleringen stillede spørgsmål
 Perspektiverer eventuelt ved at pege på nye handlemuligheder.
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Til hvert projekt er der tilknyttet en faglig vejleder.
Undervisningsformen har visse ligheder med arbejdsprocesser i forskning og udvikling
og med opgaver som projektledelse og udviklingsarbejde. Især på de sidste semestre kan
studierne sammenlignes med projektledelsesopgaver i efterfølgende ansættelsesforhold i
private virksomheder.
I langt de fleste projekter samarbejdes der med eksterne parter. Enten i form af direkte
cases eller gennem interviews o.l. De eksterne samarbejdsparter kan være alle lige fra den
offentlige administration, NGO’er og til private virksomheder.
Specielt de private virksomheder har de senere år set mange fordele i at arbejde sammen
med studerende. Både fordi det giver virksomheden indblik i hvilke kompetencer
kommende kandidater har, og fordi de får adgang til Universitetets viden gennem
samarbejdet. Studenterprojekterne skal matche uddannelsens faglige indhold på det
pågældende semester, derfor kan virksomheder ikke ”bestille et bestemt projekt” men i
stedet komme med forslag til problemstillinger, som så endelig defineres i et samarbejde
mellem virksomhed, studerende og vejleder. Studenterprojekterne er derfor også gratis
for virksomhederne at deltage i.
Specielt over for de små og mellemstore virksomheder kan studenterprojekter være til
stor nytte for virksomheden. De studerende taler i vidt omfang virksomhedens sprog
(mere end en erfaren professor) og kan være en god døråbner til Universitetet. Men det er
vigtigt at understrege at studenterprojekter ikke altid medfører direkte positive ændringer
på virksomhedens bundlinie, ligesom studenterprojekter ofte kan være risikobetonede.
Derfor skal projektemnerne heller ikke være af strategisk betydning for virksomhedens
fremtidige økonomiske situation. Derimod bør der være tale om ”skuffeprojekter”, altså
projekter som virksomheden har et ønske om at få udarbejdet når der er ressourcer til det.
Oftest betyder studenterprojekterne at de bliver en slags ”eye opener” for virksomheden
og pirrer til virksomhedens nysgerrighed overfor den konkrete problemstilling. Samtidig
ses der også mange eksempler på at virksomhederne benytter studenterprojekterne på de
sidste semestre til at se nye potentielle medarbejdere an. Således er der flere eksempler på
at de studerende ansættes af virksomheder inden eksamen. Det gælder specielt inden for
nogle af ingeniørfagene.
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Case: Markedsføringskampagne for tøjkæden Bertoni
Et studenterprojekt med Bertoni opstod på foranledning af at 2 studerende havde fulgt en
forelæsningsrække om ”integrated marketing” hvor de studerende var blevet opfordret til
at kontakte en lokal butik for på fiktivt plan at anvende de redskaber som undervisningen
havde budt på. De studerende planlagde en event for Bertoni, da denne type
markedsføring kunne afgrænses til et enkeltstående tilfælde og altså ikke krævede en
mere langstrakt tidshorisont. De studerende var klar over at eventet for at blive en succes
skulle inkludere noget der gjorde det til et event og ikke bare en invitation til butikken på
en given dag hvor der ville være diverse tilbud. Derfor opstod ideen om at forsøge at nå
et fuldstændig overset segment for herretøjsforretninger - nemlig kvinder. Og ud fra
iagttagelsen om at kvinder ofte har stor indsigelse for hvilket tøj deres nærmeste
mandlige bekendtskaber bærer (specielt i parforhold) udformedes konceptet. Butikken
var imponeret og var villig til at lade de studerende gennemføre konceptet.
Markedsføringen bestod af radiospots op til eventen, plakater på gratissøjler i centrum
samt flyers til uddeling på selve dagen. Overskriften ”Herretøj til kvinder?” skulle få
iagttageren til at undres og læse brødteksten. Konceptet var at der på event-dagen blev
givet 20 procent rabat til kvinder i butikken. De studerende tog dermed konsekvensen af
deres ”sociologiske” iagttagelse og omdannede den til et karikeret og humoristisk event
der ikke kun skulle give økonomiske fordele for kunden, men også en hyggelig og
morsom ”get together” oplevelse. Eventet gik over al forventning og der blev sat
rekordomsætning for butikken.
Som matchmakers, altså de facilitatorer som får de studerende og virksomheder til at
samarbejde, findes flere initiativer på Aalborg Universitet. Langt den største grad af
matchmaking finder sted på de enkelte studier, enten gennem vejledernes personlige
netværk eller mere formaliserede initiativer. Videnskabsbutikken i Universitetets
administration er et centralt initiativ der i højere grad henvender sig enten til de
virksomheder som ikke har et netværk til universitetet i forvejen eller som ikke har
formuleret en konkret problemstilling men som blot ønsker at stille virksomheden til
rådig for studerende. Videnskabsbutikken har en hjemmeside hvor virksomheder kan
lægge projektforslag ind på og en liste over virksomheder som åbent stiller sig til
rådighed indenfor specifikke emner.
De studerendes formål med projekterne er naturligvis at de skal bestå det enkelte
semesters eksamen. Samtidig stiller de studerende deres viden til rådighed for den
pågældende virksomhed. Rettighederne til studenterprojekterne ejes i udgangspunktet af
de studerende men der kan indgås særskilte aftaler herom med virksomheden.
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Case: Global forretningsudvikling
Center for Industriel Produktion har i samarbejde med Institut for Produktion udviklet et
nyt læringskoncept for 3. semester studerende på uddannelsen ”Global
Forretningsudvikling”. I forhold til tidligere inddrages virksomheder og forskere tidligere
og mere i uddannelsesforløbet. Allerede fra 1. semester arbejder de studerende i et
praksisnært læringsmiljø tæt ved laboratorier, produktionsanlæg og i tæt samarbejde med
industrien. Med henblik på at berøre de fleste væsentlige problemstillinger i nutidens
internationale virksomheder er hvert semester tildelt et specifikt tema som alle fag og
projekter er relateret til. På 3. semester er målet at skaffe et strategisk forretnings- og
funktionsmæssigt beslutningsgrundlag for et nyt globalt produkt- eller servicekoncept.
Eksempler på virksomheder, som der samarbejdes, med er Aalborg Flagfabrik,
Elektronik Lavpris, Carlo Gavazzi og Isopaint.
Projekterne udvikler sig i retning af at flere og flere beskæftiger sig med digitale
produkter og e-business. Eksempelvis arbejder Aalborg Flagfabrikgruppen med at
udvikle virksomhedens e-marketing og webløsning, hvilket indebærer at gruppen
udarbejder analyser af hvordan virksomheden kan udvide webshoppen fra kun at
henvende sig til private kunder til også at være målrettet detailkæder og forhandlere.
Elektronik Lavprisgruppen arbejder ligeledes med e-markedsanalyser med henblik på
forbedring af virksomhedens webshop og øgning af salget via denne kanal. Carlo
Gavazzi-gruppen arbejder med at udvikle en plan for hvordan virksomheden kan
produktudvikle bedre og hurtigere i netværk, mens Isopaint-gruppen arbejder med
international ekspansion på baggrund af en undersøgelse af det engelske marked.
De studerende giver udtryk for at virksomhedsinddragelsen i projekterne højner
motivation og læringsudbytte. Det er imidlertid ikke kun de studerende der har gavn af
samarbejdet. Virksomhederne har i år vist stor interesse og 18 virksomheder har meldt sig
som projektpartnere, hvoraf man måttet sige nej tak til de 13 virksomheder.
Virksomhederne vil imidlertid blive kontaktet igen til næste semesteropstart.
Virksomhederne udtaler at de har stort udbytte af de projekter der bliver udarbejdet, og
ikke mindst af dét at blive stillet til ansvar for en række innovationshandlinger og
beslutninger overfor studerende og forskere.
III. Læringspunkter
Succesen med studenterprojekter på Aalborg Universitet hænger sammen med den
undervisningsmodel som universitetet benytter, hvor projektet er en integreret del af
studiet og hvor man eksamineres i dette projekt.
I forhold til erhvervslivet ser universitetet ofte at de studerende og studenterprojekterne er
en god form for ”førstegangs-samarbejde” med virksomheder man ikke tidligere har
samarbejdet med. Samtidig ser virksomhederne det som en ikke-omkostningskrævende
form for samarbejde. Eksempelvis har Erhvervscenter Nordjylland også tilbuddet med i
tasken når de besøger virksomheder. Videnskabsbutikken er et supplement til de utallige
decentrale systemer til projektformidling på Aalborg Universitet. Dette har fungeret fint
men der er nu udtrykt behov for mere systematisk erfaringsopsamling, ligesom der bør
udarbejdes nogle standardværktøjer der kan bruges decentralt.
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2.5. Projektporten og projektbørsen
I. Formål/baggrund
Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter har sat sig for
at bygge bro mellem virksomheder og studerende. Universiteterne skal være bedre til at
målrette deres uddannelser til erhvervslivet og bedre til at forberede de studerende på
overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv.
Formålet med Projektporten er at give mulighed for at små- og mellemstore
virksomheder kan få set på erhvervslivet med nye øjne. Virksomhederne får mulighed for
at afprøve samarbejdet med højtuddannede, og kan samtidig få sat fokus på eventuelle
problemstillinger eller såkaldte skuffeprojekter. Gevinsten er at de studerende med deres
opdaterede faglige viden og utraditionelle fokus kan pege på virksomhedens
udviklingspotentialer og anvise veje til at optimere hverdagens arbejdsrutiner. Samtidig
opnår de studerende en viden og indsigt i en virksomhed og bliver udstyret med en mere
praktisk form for viden end den de får igennem studierne.
II. Aktiviteter
Organisering
For at lette virksomhedernes muligheder for at komme i kontakt med studerende har man
fra de tre universiteter valgt at lave en fælles indgangsportal for virksomheder og
studerende på www.projektporten.dk. Herfra er der så links videre ud til de respektive
universiteter som hver især har oprettet deres egen ”lokale” enhed af Projektporten. På
RUC er Projektportens enhed oprettet under titlen Projektbørsen.
Projektporten har på RUC oplevet en stigende interesse blandt de studerende hvilket bl.a.
hænger sammen med at man i 2005 ansatte en fuldtidsansvarlig til at betjene både
Projektporten/Projektbørsen og Videnskabsbutikken. Hidtil fungerede Projektbørsen
udelukkende i form af en internetside hvor virksomheder kunne indsætte opslag og hvor
de studerende selv måtte tage kontakten til virksomhederne.
Fra skuffeprojekt til studenterrapport
Via Projektporten har alle interesserede virksomheder mulighed for at få indsat opslag
som beskriver en opgave man ønsker belyst i samarbejde med relevante
universitetsstuderende. I praksis foregår det ved at virksomheden udformer et opslag til
universitet. Opslaget bliver gennemlæst af en medarbejder ved Projektporten og tilpasset
sådan at det indeholder aspekter af de studiemæssige krav som findes på de forskellige
uddannelser. Dernæst bliver projektforslaget udbudt på universitets hjemmeside
(www.ruc.dk/vb).
På baggrund af projektbeskrivelsen kontaktes virksomheden af en eller flere studerende
der gerne vil samarbejde samt besidder de faglige forudsætninger for at kunne bidrage til
projektet. Efter en indledende samtale, der skal afklare de gensidige forventninger og
forpligtelser, arbejder de studerende videre på en konkret problemformulering som er
udgangspunktet for deres arbejde. Ved den indledende samtale bliver der også udarbejdet
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en reel samarbejdsaftale der beskriver hvordan og hvor ofte virksomheden og de
studerende mødes, hvem de studerende kan kontakte og hvilket materiale de studerende
kan rekvirere. Der vil altid være en faglig vejleder fra universitetet tilknyttet de
studerende i projektforløbet. I samarbejdsfasen vil de studerende typisk have brug for
oplysninger, statistikker, interviews etc. som virksomheden stiller til rådighed.
Et projektforløb varer ca. 4 måneder med begyndelse hhv. 1. september og 1. februar.
Som svar på den stillede opgave skriver de studerende en rapport som er en del af deres
studium og som de skal forsvares til eksamen.
I 2005 koordinerede Projektporten på RUC i alt 20 projektsamarbejder mellem
virksomheder og studerende. De projekter som virksomhederne typisk henvender sig med
efterspørger ofte studerende som kan bidrage med analyser indenfor følgende områder:
 Kommunikation og PR-virksomhed
 Økonomiske Problemstillinger
 Organisationsanalyse
 Produktudvikling
 Logistik og optimering
 Teknologiske og miljømæssige undersøgelser
 Segmentanalyse
Gode forudsætninger for virksomhedssamarbejder på RUC
RUCs uddannelsesprofil har altid været orienteret mod at de studerende indgår i
samarbejder med offentlige såvel som private virksomheder. Således ligger de fleste af
universitetets studieordninger op til at de studerende arbejder med projektorienterede
problemstillinger hvor virksomheder eller andre aktører kan indgå som casestudier.
Også tidligere er mange RUC-projekter blevet til i samarbejde med virksomheder. Disse
samarbejdsprojekter har dog primært været præget af og haft udgangspunkt i de
studerendes egne problemstillinger frem for virksomhedens. Ligeledes har projekterne i
højere grad været koncentreret om at opfylde fagtekniske krav i universitetets
studieordninger frem for at forsøge at gå ind og afhjælpe virksomheden med at løse en
specifik opgave. Ikke sjældent er den færdigskrevne rapport for virksomhedens
vedkommende endt henlagt for at samle støv på en hylde.
Projektportens opgave er netop her at koordinere interessen fra de studerende om at
arbejde med en konkret virksomhedscase og samtidig gøre det relevant for en virksomhed
at indgå i projektet.
Fokus på SMV’er
Projektporten henvender sig først og fremmest til de små og mellemstore virksomheder.
Hovedparten af alle højtuddannede dimittender søger ansættelse i de store virksomheder,
mens knap så mange har fået øjnene op for de muligheder der byder sig i de mange små
og mellemstore virksomheder. I en mindre virksomhed er der kortere afstand til
beslutningstagerne og den ansatte har typisk bredere arbejdsområder. Igennem et
virksomhedssamarbejde under studiet har de studerende derfor god mulighed for
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hurtigere at tilegne sig bred erfaring og egne ansvarsområder i en lille eller mellemstor
virksomhed.
Miljørigtige hundekiks
Ruga - en hundekiksefabrik i Roskilde - kontaktede i foråret 2005 RUC og Projektporten
i sine bestræbelser på at få tilknyttet en studerende som kunne hjælpe virksomheden til
større besparelser på energiområdet samt bistå virksomheden i udarbejdelsen af en
miljøgodkendelse.
Projektporten på RUC kunne ud fra Rugas opgavebeskrivelse fandt en studerende der
havde lyst til at implementere virksomhedens problemer som en case i sit speciale
eftersom han på forhånd havde planer om at beskæftige sig med miljøledelse og
miljøgodkendelse. Samarbejdet mellem Ruga og den studerende har været udformet
sådan at Ruga på den ene side har fået hjælp til at omlægge og forbedre dele af sin
produktion, og på den anden side har den specialestuderende indsamlet empiri til
udarbejdelsen af specialet. Hele arbejdet har konkret udmøntet sig i et udkast til en ISO
14.001 miljøgodkendelse.
I sit arbejde med Ruga har den specialestuderende brugt en del tid på at undersøge
virksomheden både mht. input og output af produkter, og igennem interview af
virksomhedens ansatte har han fået fastlagt en del af områder hvor virksomheden har
mulighed for at enten at nedsætte sit spild eller mulighed for at omorganisere dele af
produktionen. Ud fra det indsamlede materiale er der blevet udformet et idékatalog som
fremover vil udgøre et vigtigt værktøj i styringen af Rugas miljøpolitik. De vigtigste
redskaber til arbejdet med at få lavet en miljøgodkendelse har været at indføre en
kvalitetsstyring og en optimering af produktionen via lean management. Særligt hvad
angår det sidstnævnte har den studerende bidraget med vigtige analyseelementer til en
miljøgodkendelse.
Kvalitetschef på Ruga, Gunnar Bjerregaard, Ruga, har fra tidligere arbejdspladser haft
god erfaring med at bruge universitetsstuderende til at udføre specifikke projektopgaver
for virksomheden. Han mener at det er en god mulighed for virksomheden for at få udført
et konkret stykke analysearbejde som ellers ville blive udsat eller slet aldrig blive udført
pga. virksomhedens prioriteringer. Betegnelsen ”skuffeprojekt” er i denne sammenhæng
ganske rammende.
Udarbejdelsen af den konkrete miljøansøgning var det centrale led i samarbejdet og også
den primære årsag til at Ruga kontaktede RUC. Gunnar Bjerregaard mener dog langt fra
at det konkrete analysearbejde har været det eneste udbytte som virksomheden har opnået
ved samarbejdet. Nye og friske øjne på hele virksomheden er en af de sidegevinster som
Ruga har opnået. Samtidig har den studerendes nære akademiske relationer haft
betydning for at man har fået nogle andre og mere teoretisk forankrede
analyseovervejelser end de der ville have været hvis man selv havde udført arbejdet.
De nye friske og kritiske øjne har bl.a. gjort at man hos Ruga er blevet opmærksom på
andre og nye muligheder for rationalisering af produktionen end blot de som på forhånd
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var formuleret i projektopslaget til Projektporten. Den studerende fra RUC er bl.a.
kommet med forslag til ændringer i den bageteknologi som anvendes ved produktionen af
hundekiks.

III. Hvad kan andre lære af initiativet
Oprettelsen af Projektporten har betydet at virksomheder nu har langt lettere ved at indgå
samarbejder med RUC-studerende. Initiativet viser at der både fra virksomheder og fra
studerende er en stor motivation til at samarbejde og at der er betragtelige gevinster at
hente for begge parter.
Eksemplet med RUGA viser hvordan at en virksomhed først og fremmest har fået
mulighed for at få taget hånd om et skuffeprojekt som ikke nødvendigvis vil ændre
virksomheden fra den ene dag til den anden, men utvivlsomt på sigt vil kunne ruste
virksomheden til at møde globaliseringens udfordringer.
Projektet har yderligere bevist at der kan være en dobbeltværdi for virksomheder ved at
samarbejde med studerende. Den ekstra værdi ligger i at virksomheden har mulighed for
at få belyst andre problemstillinger end de som på forhånd var planlagt ved udformningen
af samarbejdet. Gevinsten ved at få nye øjne på virksomheden kan i mange tilfælde være
guld værd - særligt for de små og mellemstore virksomheder hvor de ansatte er få og ikke
altid har de nødvendige kompetencer for at kunne se de ”skjulte” problemer i
virksomheden. Samtidig har SMV’er også ofte begrænset med ressourcer til at hyrer
konsulenter udefra.
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2.6. KarriereCenter på Syddansk Universitet – flytter kandidater
ud i mindre virksomheder
I. Formål/baggrund
KarriereCenter blev officielt etableret ultimo 2004, men erhvervsvejledningen begyndte
allerede i 2003. Det overordnede mål for initiativet er at sikre jobs til kandidater fra
Syddansk Universitet (SDU) og derigennem udbygge kompetencerne i ikke mindst små
og mellemstore virksomheder med få eller ingen højtuddannede. Initiativet skal også ses i
lys af et generelt ønske fra SDU’s side om at åbne sig mere overfor samfundet.
Studiechefen, Per Andersen, og den nuværende områdeleder, Thorbjørn Hertz Jensen, var
initiativtagerne.
KarriereCentrets arbejde er centreret om:
 At motivere og vejlede den enkelte studerende i retning af et erhvervsrelevant
uddannelsesforløb og at hjælpe med ansøgningsprocessen
 At skabe kontakt til virksomheder og mindske deres barrierer for ansættelse af
(evt. første) højtuddannede.
Målgruppen er på den ene side alle SDU’s studerende og på den anden side virksomheder
hvor man har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Også virksomheder der gennemgår en generationsskifteproces er mål for indsatsen. Det
geografiske fokus afhænger i nogen grad af hvilke lokale tiltag man kan hægte sig på
rundt omkring i Region Syddanmark.
KarriereCentret forsøger at tackle de barrierer der er hos både de studerende og hos
virksomhederne i forhold til at rette sig mod hinanden. De største barrierer vurderer
KarriereCentrets medarbejdere til at være hos de studerende.
I starten af et studieforløb synes erhvervslivet ofte meget langt fra den studerendes
dagligdag hvilket gør det svært for KarriereCenter at nå de studerende. Desuden er der
ikke mange studerende der er bevidste om mulighederne i små og mellemstore
virksomheder. Risikoen er at erhvervskarrieren først overvejes og tænkes ind i
uddannelsesforløbet i den sidste del af studiet hvor der er få muligheder for at sikre en
bestemt erhvervsrettet profil gennem fx fagvalg og virksomhedsprojekter.
Erhvervsrettede aktiviteter som et samarbejdsprojekt med en virksomhed eller
praktikforløb skal passes ind i studieplanen både med hensyn til profil og tidspunkt. Det
er derfor en klar fordel hvis man kunne fange de studerendes interesse tidligt i
uddannelsesforløbet og få en samtale med dem, så de tager de erhvervsmæssige forhold i
betragtning i deres valg.
På erhvervslivets side er der også nogle væsentlige barrierer. Der er mange små og
mellemstore virksomheder der ikke har erfaringer med højtuddannede og derfor ikke kan
gennemskue hvilke gevinster der kan være ved at få sådan et kompetenceløft.
Usikkerheden for virksomhederne øges af at de ikke har et overblik over de
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kompetenceforskelle der er mellem studieretningerne. KarriereCentret oplever ofte at der
ligger en opgave i at nuancere virksomhedernes syn på de studerendes kompetencer da
nogle virksomheder har en ensidig tilgang til hvilke studieretninger der er interessante i
forbindelse med ansættelse. For at give virksomhederne nogle erfaringer med
højtuddannede så nogle af barriererne for ansættelse nedbrydes, arbejder KarriereCenter
aktivt med at skabe projekter og praktikforløb hvor virksomheden og en eller flere
studerende kan få kendskab til hinanden uden at have en ansættelsesmæssig forpligtelse.
Man arbejder også med at klarlægge mulighederne for fx løntilskud, så omkostningerne
ved en højtuddannet bringes ned for virksomheden i introduktionsfasen.

KarriereCenter er fysisk placeret på SDU i Odense og initiativet har fra starten af været
en intern satsning.
II. Aktiviteter
KarriereCentret er organiseret under Studiekontoret der fungerer som stabsfunktion på
SDU med ansvar for fx studenterservice, SDU’s internationale aktiviteter i forhold til
uddannelse og lærermobilitet, nogle statistiske opgaver, kvalitetsudvikling samt
naturligvis karriere- og erhvervsvejledning. Efter opstartsfasen har studiekontoret dog
ikke blandet sig i den daglige ledelse af KarriereCentret. I forbindelse med ansøgning af
midler er studiechefen involveret da han stadig har det overordnede ansvar for driften.
Ved strategiske beslutninger om KarriereCentrets udvikling involveres ikke blot
studiechefen, men også universitetsdirektøren og SDU’s rektor.
Finansieringen af KarriereCentret har fra starten af været baseret på midler fra SDU, og i
2006 ligger det samlede budget for KarriereCentret på ca. 2 mio. kroner. I den seneste tid
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er der dog kommet flere finansieringskilder. Fra oktober 2004 til og med 2005 er
KarriereCenter også blevet finansieret gennem projekter udbudt af Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling, bl.a. gennem Projektporten som er et fælles initiativ
mellem Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter og SDU. Fra 2006 overgår
formidlingen af virksomhedsprojekter dog til Viden til Vækst på SDU. Projektporten er
beskrevet i en selvstændig case. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
finansierer i 2006 KarriereCentret med kr. 1,07 mio. bl.a. gennem initiativet
KarriereNetværk der er målrettet mod beskæftigelsesvejledning. Initiativet er også støttet
af Den Europæiske Socialfond (Mål 3) med kr. 470.000 i 2006. Derudover har man også
fået bevilget midler fra EU (Mål 3) i forbindelse med et projekt vedrørende it-redskaber,
der sigter på at klarlægge kandidaternes erhvervsrettede kompetencer gennem selvevaluering, tests, information om arbejdsmarkedet samt hjælp til ansøgninger mv.
Projektet forventes afsluttet og KarriereProfil, der er arbejdstitlen på projektet, forventes
implementeret ultimo 2007.
KarriereCenter har i dag 3 faste medarbejdere, men pga. de forskellige projekter med
ekstern finansiering er der reelt flere ansat. I øjeblikket er der 7 ansatte inklusive en
studentermedarbejder.
KarriereCenters aktiviteter kan opdeles i 2 hovedområder:
 At motivere de studerende for at rette uddannelsesprofilen mod erhvervslivet og
give de studerende erhvervs- og karrierevejledning
 At skabe interesse for ansættelse af kandidater i virksomheder – ikke mindst i små
og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Begge hovedområder understøtter målene med både at sikre beskæftigelse til SDU’s
dimittender og at højne kompetenceniveauet i regionens erhvervsliv, og i nogle tilfælde
passer aktiviteterne ind under begge hovedområder. Det er fx tilfældet med
Karrieredagene som er en stor, årlig erhvervsmesse hvor de studerende kan møde over 40
virksomheder ved disses stande. Desuden er der informationsarrangementer, workshops
og foredrag der alle tager udgangspunkt i karriereplanlægning, jobsøgning eller lignende.
Her kan de studerende blandt andet få indsigt i hvilke ansættelsesmuligheder der findes i
både det private og det offentlige. Der gennemføres 30-40 arrangementer per år.
Aktiviteter rettet mod de studerende og nylige dimittender
For de studerende og nylige dimittender falder KarriereCentrets aktiviteter inden for
erhvervs- og karrierevejledning. KarriereCenter tilbyder:





Forskellige en-dags-kurser om CV- og jobansøgningsskrivning, kurser om
effektiv brug af netværk, kurser rettet mod konkrete studieretninger, hvor de
studerende bliver informeret om erhvervsmuligheder og kompetencer på netop
deres uddannelsesretning samt forskellige andre karriereorienterede kurser
Vejledning i forhold til valg af side- og liniefag med udgangspunkt i den
studerendes ønskede karrierevalg
Vejledning i forhold til studerende der ønsker at undervise i gymnasium eller på
hf-kurser samt studerende der vil tage en ErhvervsPh.D
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Gratis Job- og CV-bank for både studerende under SDU og for virksomheder,
herunder også opslag om studiejobs
Vejledning i forhold til de praktiske forhold ved afslutning af studiet som fx Akasse-regler
Formidling af samarbejdsprojekter og praktikophold samt hjælp til de praktiske
forhold ved projekter og praktik igennem det tætte samarbejde med Viden til
Vækst
KarriereNetværk; jf. Boks 1.

Årligt vejledes mellem 250 og 500 studerende.
KarriereNetværk – en systematisk tilgang for snarlige og nye dimittender til at finde
beskæftigelse
KarriereNetværk er et program der skal forberede deltagerne bedst muligt på
jobsøgningsprocessen samt minimere perioden mellem uddannelse og ansættelse.
Deltagerne skal enten være studerende med maksimalt et halvt år tilbage af deres studie
på SDU eller have afsluttet en SDU-uddannelse inden for det sidste halve år. Der stilles
desuden krav til at deltagerne skal være interesseret i at arbejde for en lille eller
mellemstor virksomhed i Region Syddanmark og programmets profil primært er rettet
mod det private erhvervsliv.
Det enkelte netværksforløb strækker sig over 8 uger med en aktivitetsdag om ugen for
hele netværksgruppen. Aktivitetsdagene omfatter typisk følgende temadage:
 Introduktion til forløb og netværksgruppe
 Kompetenceafklaring
 Ansøgnings- og CV-skrivning
 Ansættelse i små og mellemstore virksomheder
 Netværk og jobsøgning
 Jobsamtale
 Samt 2 virksomhedsbesøg undervejs i forløbet.
Årsagen til at aktiviteterne er organiseret omkring nogle faste og lukkede
netværksgrupper er at skabe en situation hvor grupperne kan blive selvhjulpne gennem
sparring mellem deltagerne. Af samme årsag forsøger KarriereCenter at sammensætte
grupperne af personer fra forskellige studieretninger, og man lægger vægt på
ansøgernes motivation for deltagelse i netværksgrupperne når deltagerne udvælges. Der
gennemføres ca. 2 KarriereNetværkforløb per semester, og forløbene annonceres i god
tid så studerende og nylige dimittender har god tid til at ansøge om optagelse i
grupperne som består af 20-25 personer.
Som et supplement til grupperne tilbyder KarriereCenter 2-3 individuelle
samtaler/coaching i forbindelse med fx den enkelte deltagers jobplan, afklaring af jobønsker samt konkrete ansøgninger og CV. Konsulenten kan også hjælpe til med at finde
ansættelse ved at opsøge virksomheder med det direkte formål at lave matchmaking
mellem et medlem af KarriereNetværk og den enkelte virksomhed.
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Desuden arbejder KarriereCenter aktivt med at få de studerende i tale gennem fx
dagssedlen på SDU i Odense og gennem forskellige arrangementer. Det anses som en
fordel at få de studerende informeret og vendt mod erhvervslivet så tidligt i studieforløbet
som muligt. Årsagen er todelt: For det første kan informationen påvirke karrierevalgene
fordi de studerende ser nye og spændende muligheder og derfor bliver mere nuancerede i
deres syn på arbejdsmarkedet. For det andet er det langt fra en selvfølge at der bliver
overensstemmelse mellem karriereplan og studieplanen uden vejledning. Det er derfor
vigtigt at de studerende får vejledning hvis man skal undgå at der opstår barrierer for den
studerendes ønskede karriere.
Aktiviteter rettet mod virksomheder
De virksomhedsrettede aktiviteter initieres med en offensiv opsøgning af virksomheder
gennem præsentationer, foredrag og virksomhedsbesøg. KarriereCenter besøger 50-60
virksomheder hvert år. Rent praktisk sker det ofte sammen med samarbejdspartnere med
kendskab til virksomhederne som fx erhvervsråd, brancheforeninger og Rotary, men de
enkelte virksomheder kontaktes også af KarriereCentret via telefon eller brev med tilbud
om foredrag og individuel afklaring af virksomhedens behov. Målet er i begge tilfælde at
motivere enten til direkte ansættelse af højtuddannet eller indgåelse af samarbejde med
studerende generelt, og mere generelt at knytte virksomhederne tættere til SDU.
Oplæggene og den første kontakt til virksomhederne tilrettelægges altid så det passer til
forumet fx branchen. Kontakten med erhvervslivet er desuden styrket af at
KarriereCenter fungerer som indgang til samspil mellem erhvervslivet og SDU. Dette
betyder ikke at centret har kompetencer til alle samspilsformer, men derimod at man kan
bruge KarriereCentret til at finde ud af hvor man skal henvende sig – både som
studerende og som virksomhed. Denne funktion giver naturligt en god position i forhold
til erhvervslivet.
Der arbejdes med etapevis geografisk fokus (fx Sydfyn eller ”Sønderjyllands fire
købssteder”). Desuden griber man tiltag/kampagner når de opstår fordi det er den mest
omkostningseffektive måde at nå ud til virksomhederne i forhold til selv at skulle
arrangere alt. Resultatet er en geografisk spredning af aktiviteter i det Syddanske – dog
med lav aktivitet i Esbjerg-Ribe-området som ikke har været et fokusområde endnu, og
som ikke har haft store satsninger hvor det har været oplagt at KarriereCenter deltager.
Der er ikke specielle intentioner om at knytte SDU’s lokale institutioner tættere på det
lokale erhvervsliv end resten af SDU, men de praktiske hensyn for den studerende i
forbindelse med praktik eller projektsamarbejde gør at fx studerende fra
Sønderborg/Sønderjylland oftere deltager i samarbejde med virksomheder i
Sønderjylland end med samarbejdspartner fra andre dele af Syddanmark og ligeså med
virksomhederne.
Når interessen er skabt hos virksomhederne arbejder KarriereCenter videre med at
konvertere den til noget konkret. Ofte er virksomhederne ikke umiddelbart parate til at
ansætte en højtuddannet og der arbejdes derfor med at øge informationsniveauet og evt.
give virksomhederne mulighed for at skabe erfaringer med højtuddannede på anden vis.
Her er mulighederne for samarbejdsprojekter og praktikpladser en oplagt mulighed som
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KarriereCenter derfor tilbyder i samarbejde med SDU’s officielle projekt- og
praktikkoordinator Viden til Vækst.6
Informationsniveauet hos virksomhederne øges bl.a. gennem:
 Individuel afdækning af virksomhedens behov for en højtuddannet; herunder
afklaring af hvordan virksomheden kan gøre brug af en højtuddannet og hvor i
virksomheden de med fordel kan tilføje højtuddannedes kompetencer
 Virksomhedsvejledning i de gældende tilskudsmuligheder i forbindelse med
ansættelse af højtuddannede
 Forsøgsvis overslag af kortfristede omkostninger og langsigtede økonomiske
fordele/ulemper ved at ansætte en højtuddannet.
Det er gennemgående for KarriereCenters arbejde at fokus ligger på indhold i stedet for
studieretning. Det gælder både ved beskrivelse af et samarbejdsprojekt og ved
jobbeskrivelse. Man arbejder derigennem med at nedbryde fordomme om
studieretningerne da virksomheder ofte har en fejlopfattelse af under hvilken
studieretning de nødvendige faglige kompetencer skal findes under. Her kommer der
automatisk mere fokus på humanisterne (fx i forbindelse med kommunikation) da de
sjældent selv trækkes frem af erhvervslivet, men ikke fordi de tilgodeses specielt af
KarriereCenter.
III. Succeshistorier
KarriereCentret har en række succeshistorier at trække på da man når ud til mange
virksomheder. Små virksomheder som fx Broager Sparekasse er blevet vejledt af
KarriereCenter, og vejledningen ender oftest med enten direkte ansættelse eller med et
samarbejde med en studerende som senere kan lede til en ansættelse.
Initiativet har dog større betydning for ansættelsen af højtuddannede end den der viser sig
ved de konkrete succeshistorier. Arbejdet med at påvirke holdningerne hos både de
studerende og hos virksomhederne – og i den forbindelse det tætte samarbejde med
Viden til Vækst – er generelt med til at opkvalificere virksomhederne på langt sigt.
For at følge den generelle udvikling inden for ansættelsen af studerende fra SDU
gennemfører KarriereCentret jævnligt nogle undersøgelser hvilket også kan kaste lys på
nødvendige indsatsområder. Der er gennemført en ”Kandidatundersøgelse” i 2005 som
gentages i 2007. I 2006 laver centret en ”Aftagerundersøgelse” som skal dokumentere
virksomhedernes behov for og brug af højtuddannet arbejdskraft.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
KarriereCenter på SDU bringer studerende og virksomheder sammen gennem på den ene
side etablering af kontakter til virksomhederne og en vedvarende dialog om eventuelle
6

I den forbindelse er det vigtigt at der er en klar forståelse af formålet med samarbejde med studerende (for
den studerendes vedkommende), så forventningerne afstemmes inden samarbejdet med en studerende
indledes. Det gøres fx klart at et samarbejdsprojekt eller praktik skal være studierelevant, så der er ikke tale
om en konsulentydelse, og det er i øvrigt forbundet med arbejde at have et samarbejde med en studerende.
Man støtter også virksomheden i forbindelse med projektbeskrivelse ved evt. ønske om samarbejde.

74

fordele ved at ansætte højtuddannede, og på den anden side en indsats for at få de
studerende til at tænke erhvervslivet ind i uddannelsesforløbet. Gennem KarriereCenter
arbejder SDU dermed aktivt med at styrke universitetets vigtigste kanal til at påvirke
erhvervslivet; nemlig produktionen af kandidater til regionens virksomheder.
Det er KarriereCentret opfattelse at forskellige ordninger for løntilskud afhjælper
barrierer, og her er der en opgave i at formidle mulighederne overfor virksomhederne så
de kan overskue omkostningerne ved at ansætte en højtuddannet. Praktikforløb og
projekter mellem studerende og virksomheder er desuden vigtig for de virksomheder der
ønsker en bedre erfaringsbase før de ansætter en højtuddannet.
Et andet vigtigt læringspunkt i forhold til erhvervslivet er at roadshows og kampagner
virker! Det bliver ikke altid til en ansættelse eller et projekt første gang en virksomhed
bliver præsenteret for SDUs tilbud, men interessen bliver skabt og en vedvarende indsats
bringer virksomhederne nærmere konkrete handlinger. Dette forudsætter dog at man altid
tager udgangspunkt i virksomhedens situation og konkret tager ud til virksomhederne.
Venter man på at virksomhederne henvender sig, og tager man udgangspunkt i
universitetet ved at fremhæve studieretningers eller hele SDU’s kompetencer så sker der
intet. Eksemplets magt kan ikke overvurderes når man har med praktikere i virksomheder
at gøre, så det er en vigtig del af indsatsen at fortælle om succeshistorier i konkrete
virksomheder. I den forbindelse er det vigtigt at konsulenterne har kompetencer til at
sætte sig ind i virksomhedernes situation.
Det gælder naturligvis også for KarriereCenter at det er vigtigt med en god service. I den
forbindelse er det også meget vigtigt at man får afstemt forventningerne så det bliver
muligt både for de studerende og virksomhederne at leve op til det de lover.
Vigtige rammer for initiativet
Der er nogle forhold som har været vigtige for at initiativet har kunnet fungere på
fornuftig vis, og her har en fast finansieringsbase fra egen institution en central plads.


Det understøtter indtrykket overfor omverdenen om at KarriereCenter er SDU –
altså en spiller det er værd at investere tid på eftersom der også er en forpligtelse
og et engagement fra universitetets side.



Det giver mulighed for et langsigtet opsøgende arbejde og viser over for
erhvervslivet at SDU gerne vil vende sig mod erhvervslivet.



Det skaber sikkerhed for initiativets videre eksistens hvilket er vigtigt når man
skal tiltrække og fastholde medarbejdere.
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2.7. EDUTECH på Tampere University of Technology
specialister i forskningsbaseret efteruddannelse

–

I. Formål og baggrund
Tampere University of Technology (TUT) bestræber sig på at skabe uddannelse og
efteruddannelse som understøtter beskæftigelsen og forbedrer kompetencerne i
virksomhederne i regionen.
Når universitetet beskriver sine egne opgaver på det overordnede plan, nævnes både
”continuing education” og udbud af ”training” til erhvervslivet; jf. nedenstående citat.
“Tampere University of Technology specializes in the education and scientific research
of technology and architecture. TUT offers its students versatile undergraduate,
postgraduate and continuing education in technology and architecture. In its research,
TUT produces new technological knowledge and resultant new innovations for the
business world. TUT collaborates closely with the business world by providing training
and research services.”
TUT arbejder også med opgradering af erhvervslivets kompetencer for at sikre det
fremtidige samarbejde med virksomhederne. For at der kan være et fornuftigt samarbejde
med en videninstitution som TUT skal virksomhederne have en grundlæggende
videnskabelig forståelse inden for de specifikke forskningsområder.

EDUTECH – centeret for kontinuerlig professionel udvikling - har siden 1982 assisteret
institutterne med at udbyde erhvervsrelaterede kurser.
TUTs institutter formår at gennemføre over 5.000 kursusforløb per år – alle med
udgangspunkt i en faggruppe, en specifik virksomhed eller en branche. Der er ingen
subsidier fra TUTs side i forhold til kurserne og de således markedspris. Der kan dog
være EU-midler indblandet i visse uddannelsesprogrammer så personer eller
virksomheder ikke skal dække alle omkostningerne ved at oprette kurset.
Hvor TUTs forskellige institutter kan levere de tekniske assistance i forhold til
virksomhedernes behov om teknisk opkvalificering, ligger EDUTECHs opgave i at skabe
et sammenhængende udviklingsforløb for den enkelte virksomhed, så de nye
kompetencer kommer i spil i virksomhederne. Netop støtte til virksomhederne i
forbindelse med langsigtede udviklingsprocesser er EDUTECHs kernekompetence.
Målgruppen er især viden- og teknologiintensive organisationer der fokuserer på den
nyeste teknologi og/eller udvikling af nye forretningsmodeller og implementeringen af
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dem. Der er dog mange andre grupper af virksomheder og enkeltpersoner som
efteruddannes under EDUTECH.
II. Aktiviteter
Der er 17 personer ansat i EDUTECH til at varetage opgaven med at facilitere
efteruddannelse.
EDUTECH er stedet man henvender sig hvis man som virksomhed har et
kompetenceproblem eller man som forsker fra et institut oplever en mangel på
kompetencer i en af de virksomheder man har et samarbejde med (eller i en hel branche).
Ofte er det netop institutterne der starter en dialog med virksomheder om mulighederne
for professionel kompetenceudbygning, eller også henvender forskeren sig til EDUTECH
for at orientere om hvorvidt der er et behov. Dette sker hovedsageligt fordi institutterne er
i så god kontakt med erhvervslivet på TUT. EDUTECH undersøger hvilken form for
kompetenceopgradering der er brug for og så skaber de et kursusforløb som tager sig af
det specifikke kompetenceproblem. Ud over almindelige efteruddannelsesområder som
ledelse, økonomi og brug af ikt, er der derfor en lang række kurser med et meget snævert
fagligt sigte.
I forhold til kurser rettet mod virksomheder laver EDUTECH og de enkelte institutter ”in
house”-kurser hvor kursusforløbet strikkes sammen med deltagelse af de relevante
forskere samt interne og eksterne konsulenter så udbyttet optimeres for virksomheden.
Varigheden afhænger udelukkende af aftalen mellem virksomheden og EDUTECH, og
undervisningen udføres hos virksomheden med mindre virksomheden har et andet ønske.
Det er også muligt for en virksomhed at købe sig til at få medarbejdere oplært på TUT i
anvendelse af et bestemt udstyr.
Udover de virksomhedsspecifikke kurser er der en række generelle kursusforløb som er
åbne for alle, men som stadig er stærkt rettede mod erhvervslivet. Kurserne strækker sig
over generelle kurser som ”General Executive MBA” til meget industrispecifikke kurser
som fx European Thermal Spraying Specialist (Henvender sig til få industrier og
omhandler metoder til overfladebehandling af forskellige objekter ved at bestråle dem.
Metoden bruges bl.a. til at gøre store metalkonstruktioner modstandsdygtige mod vejret).
Mulighederne for at få støtte fra EU eller andre offentlige midler afhænger af om
kompetenceopbygningen understøtter et specifikt indsatsområde som det derved kan
falde ind under. Her er det også EDUTECH der undersøger mulighederne for
medfinansiering.
EDUTECH har også lavet specifikke kurser rettet mod studerende fra TUT som aldrig
har færdiggjort deres studie og som ikke umiddelbart kan genoptage studierne uden at
blive opkvalificeret. TUT opsøger disse tidligere studerende og lægger derved lidt pres på
dem så de får afsluttet uddannelsen. Der kan være tale om arbejdsløse, men ofte er det
også folk som har startet en erhvervskarriere og har haft svært ved at få afsluttet studiet
pga. fuldtidsjobbet.
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III. Hvad kan andre lære af initiativet
EDUTECHs vigtigste egenskaber er:



At have en fleksibel tilgang som gør det muligt at angribe uddannelsesbehov
direkte
At være virksomhedens partner ved længere udviklingsprojekter så det sikres at
enkeltdelene af uddannelsesindsatsen bliver koblet sammen og får større
betydning for virksomheden.

Disse egenskaber udgør fundamentet for den gode indsats på efter- og videreuddannelse
ved TUT. For at kunne opretholde disse egenskaber er det vigtigt at medarbejderne ved
EDUTECH har specialviden inden for en række tekniske og ledelsesmæssige felter.
Desuden skal der være en god evne til at sætte sig ind i virksomhedernes situation samt et
godt netværk til specialister som man kan hente ind for at afhjælpe de
kompetenceproblemer virksomhederne løbende møder.
I samarbejde med TUTs institutter viser EDUTECH en evne til at udbyde noget der er
virkelighedsnært og brugbart i kontrast til uddannelsesmæssige hyldevarer. Det gælder
uanset om der er tale om studerende der aldrig har fået afsluttet uddannelsen, eller om det
er den langt mere omfattende indsats for at få opgraderet kompetencerne hos
virksomheder.
Et vigtigt læringspunkt er at der skal være en tæt kontakt med institutterne da det på TUT
er institutterne der er tættest på virksomhederne og dermed kan informere om de områder
hvor der er mangel på kompetencer. Det behøver dog ikke være tilfældet andre steder.
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2.8. ELITE - skræddetsyet kompetenceudvikling til ingeniører
I. Formål/baggrund
Efter- og videreuddannelse samt udvikling af nye kompetencer har traditionelt været
betragtet som en personlig sag. Den traditionelle forståelse har været ”at man en gang
imellem havde godt af at komme en tur tilbage på skolebænken”. Selvom ledelsen er
blevet mere bevidst om behovet for efter- og videreuddannelse har det oftest vist sig at
det har været vanskeligt at finde lige netop det kursus eller uddannelsesforløb man har
brug for samtidig med at kurserne ligger på de forkerte tidspunkter. ELITE på Aalborg
Universitet har i årevis arbejdet med at udvikle et koncept, som tager højde for
ovenstående. Her tages der udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen hvor
arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højt som den lærendes personlige behov.
Metoden kaldes ”facilitated work based learning”.
ELITE er en enhed ved Aalborg Universitet der har sin oprindelse inden for Elektronik
og IT Efteruddannelse, men som nu varetager hele Aalborg Universitets bredde vifte af
ingeniørfaglige efteruddannelser. Sekretariatet bag ELITE består af en centerleder samt
2-3 AC medarbejdere. Visionen bag ELITE er at skabe et større aktivt samarbejde
mellem industrien og universitetet - et samarbejde hvor Aalborg Universitet som
sparringspartner udbyder efteruddannelse på højeste niveau til primært regionale
organisationer, men også nationale og internationale.
ELITE skal således bidrage til erhvervsudvikling og innovation ved at anvende og
udbyde den nyeste forskningsbaserede viden til industriel efteruddannelse og samtidig
fungere som virksomhedernes portal til efteruddannelse. ELITE er også en rådgivende
instans og kan fungere som vejleder til efteruddannelse inden for det ingeniørfaglige
område. ELITE har kontakter og samarbejdspartnere over hele verden.
II. Aktiviteter
ELITEs grundlag er et aktivt samarbejde med industrien, og målet er at være en aktiv
sparringspartner når det gælder konkretisering af virksomhedens behov, udvikling af en
uddannelsesstrategi og afholdelse af korte og længere efteruddannelser. Kursernes
indhold og form kan derfor være fleksibelt og afhænge af de konkrete behov, ønsker og
mål. Formidling og arbejdsmæssig relevans er sat i højsædet og derfor arbejder ELITE på
en fortsat udvikling af nye læringsmetoder og kursusformer. ELITE er organiseret i tre
hoved områder; 1) en kursus afdeling, 2) metodeudvikling der arbejder med nye
pædagogiske metoder for efteruddannelse og 3) et netværk for HR personale der
beskæftiger sig med efteruddannelse af ingeniører.
Elite udbyder flere forskellige kursusaktiviteter afhængig af virksomhederne behov:
•
•
•
•

Ordinære kurser i studiet (”tomplads”)
Koncentrerede korte kurser
Kursus række
Skræddersyede kurser
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•
•
•
•

Kurser med internationale eksperter/forskere
Master- og diplom forløb
Opgradering (på deltid)
Facilitated Work Based Learning.

De ordinære kurser (herunder master- og diplomforløbene) samt de korte kurser og
kursusrækker udbydes efter kommercielle vilkår på universitet. De øvrige kurser udvikles
i samarbejde med den pågældende virksomhed enten på kommercielle vilkår eller på
baggrund af eksterne projektbevillinger. De eksterne bevillinger er nødvendige grundet at
FWBL konceptet stadig er i sin vorden. Målgruppen af virksomheder er både store og
små virksomheder.
Metode udvikling
ELITE har gennem årene erfaret at der er et udbredt behov for skræddersyede kurser som
matcher virksomhedens behov og den enkelte ingeniørs præferencer. Erfaringerne har
desuden vist, at det ofte er meget svært for virksomhederne at definere disse
kompetencebehov. Virksomhederne har oftest et ønske om skræddersyede
efteruddannelsesforløb som skal være effektive og dermed ressourcebesparende i flere
henseender, men altafgørende for succesen af et sådan efteruddannelsesforløb er at
kompetencebehovene gøres eksplicitte og at læringsmålene beskrives korrekt. I denne
forbindelse er begrebet ”Facilitated work based learning” opstået.
Facilitated Work Based Learning
Ideen har været at overføre AAU’s erfaringer med at facilitere studerendes læringsproces
i et teamorganiseret projektarbejde til en industriel kontekst. Altså at føre PBL processen
(problembaseret læring) ud i det virkelige liv og samtidig kombinere det med erfaringer
fra Work Based Learning, som er et koncept udviklet i Skotland. Dette indebærer mange
problemstillinger; det er helt forskellige målgrupper (studerende og erhvervslivet), de har
forskellige mål med læringen, det stiller nye og store krav til underviserne osv.
Studerende på universitetet bruger det problembaserede projektarbejde som middel til
læring, hvilket er de studerendes egentlige mål. For medarbejdere i en virksomhed er
læring derimod et middel til at løse problemet.
Navnet Facilitated Work Based Learning er valgt for at indikere at den, i modsætning til
traditionel Work Based Learning, bygger på videnoverførsel fra universitetet og en aktiv
facilitering af læringsprocessen fra universitetet. I samarbejde med den enkelte
virksomhed afdækkes behovene for nye kompetencer – ”kompetencegabet” - for på den
baggrund af definere læringsmål med milestones, læringsmetoder, tidsrammer,
succeskriterier samt evt. evalueringsmetoder mv. Resultatet af denne proces formuleres i
en læringskontrakt, som indgås mellem ELITE, den lærende samt dennes overordnede.
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Læringsforløbene er meget specifikke og skræddersyede til et team eller en enkelt
medarbejder. Læringen foregår primært på jobbet og indhold, omfang og tempo er
tilpasset den lærendes situation. Forløbene strækker sig oftest over flere måneder og der
vil typisk være afsat 8-20 timer om måneden til læringen.
Med Facilitated Work Based Learning går den akademiske videnoverførsel direkte over i
anvendelse hvorved den lærende medarbejder opnår nye kompetencer. På denne måde
forankres den nye kompetence direkte i organisationen.
Facilitated Work Based Learning konceptet er endnu i et udviklingsstadie. Derfor er der
søgt eksterne projketmidler til at udvikle konceptet med. Eksempler på dette er:
Continuing Engineering Education as Work Based Learning: Et to-årigt EU-projekt
med ELITE som projektansvarlig. I projektet fokuseres på udvikling af WBL og FWBL
samt gennemførelse af et antal cases. Projektet har 15 partnere - heraf 7 universiteter
KOKO - Analyseredskab til konkretisering af komeptenceudviklingsbehov: Et VTUprojekt med ELITE som projektansvarlig. I projektet fokuseres på udvikling af et
analyseredskab, som kan benyttes ved konkretisering af virksomheders behov for
kompetenceudvikling.
TREE - Training and Reseach in Engineering in Europe: Et stort netværk med ca. 90
ingeniørskoler og universiteter med støtte fra EU - startede primo 2005
Der afvikles et række Speciel Interest Groups, og ELITE er ansvarlig for en sådan gruppe
om Work Based Learning
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Lonely Wolf: Et Socialfondsprojekt i samarbejde med Ingeniørforeningen Danmark.
Projektets fokus er netværksbaseret kompetenceudvikling af ingeniører i små
virksomheder med kun én ingeniør ansat.
Case: Lonely Wolf
Sammen med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har ELITE udviklet programmet
Lonely Wolf – et program som er støttet af EU’s Socialfondsmidler (Mål 3). Målgruppen
er små og mellemstore virksomheder som kun har en enkelt eller få ingeniører ansat og
som geografisk er placeret i udkantsområderne. Formålet er dels at sikre disse ingeniører
kontinuerlig kompetenceudvikling og dels at forbedre samarbejdet mellem
virksomhederne og universitetet.
I dag deltager ca. 75 ingeniører (og virksomheder) fra hele landet. ELITE har udarbejdet
læringskontrakter med hver enkelt ingeniør efter at have defineret ingeniørens og
virksomhedens kompetencebehov. Fagligt strækker det sig fra ledelse, lean production til
softwareudvikling/databaser, hvor ELITE samtidig har fundet forskere fra hele
universitetet til at deltage som faglige vejledere.
Samtidig er der igangsat 5-6 regionale netværk. Formålet med disse netværk er at give
ingeniørerne et tilhørsforhold i en faglig ”klub” hvor forskellige faglige – men generelle
– problemstillinger tages op. Netværkene består af ca.15-20 deltagere og er åbne for alle,
også selvom man ikke deltager i det ovennævnte læringsforløb. Netværket bliver således
en erstatning for det manglende faglige miljø mellem ingeniører i virksomheden.
Netværkscenteret på Aalborg Universitet er facilitator på disse netværk, mens de lokale
erhvervschefer står for den opsøgende kontakt til de lokale virksomheder.
III. Læringspunkter og vision
Sammenfattende kan der listes en række opmærksomhedpunkter knyttet til ELITEs
udbud af Facilitated Work Based Learning:







Styrken ved FWBL er det skræddersyede – viden der kan implementeres direkte i
virksomhedens processer
20-50 procent af efteruddannelsesaktiviteter er egnet til FWBL
FWBL har medvirket til et kulturskifte blandt medarbejderen - studiegrupper
FWBL er teoretisk funderet
Koblingen imellem teori og praksis sikres
Universitets “langhårede” teori møder dagligdag praksis i virksomhederne.
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