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Derfor er nytænkning nødvendig i 

uddannelsessektoren...



• En vidensarbejder bliver generelt 20 procent dummere om året…..

• En specialiseret vidensarbejder bliver op til 40 procent dummere om året…..

• En region bliver op til 60 procent dummere om året………??

Drejer 2008

Dumhedsindekset:

Dumhedsindekset bruges til at måle effekten af 

kompetenceudviklende tiltag såsom efteruddannelse, 

refleksionsdage samt organisatoriske projekter og 

eksperimenter.

For en vidensarbejder skal der 20 dages forskellige 

former for kompetenceudvikling til om året for ikke at 

blive dummere. 

Højt specialiserede vidensarbejdere bør have 40 dages 

kompetenceudvikling.

Dumhedsindekset



Derfor er forretningsudvikling nødvendig



En forretningsmodel fra 1300-tallet



En udfordret infrastruktur



Og et Danmark i udkanten



Internationale cases med regional forsyning 

af uddannelse...



Internationale cases med regional forsyning



Forsyningsmodeller



Forsyningsmodeller – forlagt undervisning



University of the Highlands and Islands



13 Colleges

70 Studiecentre

Professionshøjskoler:

16.756 til 26.539 

studerende (58 pct.) i 

perioden 2008-2017

Erhvervsakademier:  

fra 5.802 til 12.525 

studerende (116 pct.)

University of the Highlands and Islands



E. Netværks-koblingerC. System/subsystem

Forsyningsmodel i University of the Highlands and Islands



I den svenske by Västervik får 95% af en årgang job med det samme efter endt uddannelse i kommunens læringscenter, Campus Västervik. 3% 

af de studerende vælger at læse videre og kun 2% har en uforandret livssituation efter uddannelsesforløbet.

Antal studerende: Ca 800, som alle er bosat i Västervik og 

omegn.

Udbudte uddannelser: 12 uddannelser på bachelor- og 

kandidatniveau.

Læringscenter i Campus Västervik



Strukturelt koblede systemer - ekstern udlejring

U=Underviser, S=Studerende, C=Campus, X=admin/teknik.

Forsyningsmodel i Campus Västervik

D. Strukturelt koblet system med 

ekstern udlejring



Virtuelle Hochschule Bayern



Dvs. 31 uddannelsesinstitutioner med hver deres setup (S-U-C-X)

VHB netværkskobler de 31 uddannelsesinstitutioner

Netværkskoblingen gør det muligt for den studerende

- At blive boende et sted (i sydlige Bayern)

- At indskrive sig et sted (i nordlige Bayern)

- At tage specifikke fag et andet sted, end der hvor man er 

indskrevet

- At kombinere F2F- og Online-undervisning

Netværkskobling gør det muligt for virksomheder/organisationer

- At fastholde studerende i lokalområde

- At tilbyde medarbejdere uddannelse overalt i Bayern

Forsyningsmodel i Virtuelle Hochschule Bayern

E. Netværks-koblinger



www.snhu.edu

Southern New Hampshire University

3000 studerende på 

campus!!!

90000 studerende 

online!!!



Eksponentielle strategiske beslutninger i HEI



Harvard Business School Online



Fernuniversität Hagen



The Open University



Læs mere om nye leverancemodeller her



Og udvikling og økosystemer i uddannelsessektoren her



Reflekter og diskuter..

Gå sammen to og to og diskuter disse to spørgsmål (2 min)

Kan forsyningsmodeller som disse anvendes i Danmark?

Hvilke barrierer og muligheder har vi i Danmark



Nationale cases med regional forsyning af 

uddannelse - uddannelsesstationer...



Nationale cases - uddannelsesstationer
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“En uddannelsesstation er en lille 

lokalafdeling af eksisterende 

uddannelser inden for områder, 

hvor der er efterspørgsel efter 

arbejdskraft. Erhvervsakademier og 

professionshøjskoler kan 

tilrettelægge uddannelser, så de 

studerende kan gennemføre dele 

af uddannelsen på en ”station” 

uden for det godkendte 

udbudssted.” UfM (2018a) 



Det handler om studerende
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Det handler om virksomheder
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Horsens Folkeblad 17. januar 2018



Det handler om lokal forankring
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DR 17. februar 2019



Det handler om lokal vækst
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Forskningsspørgsmål
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Hvad karakteriserer etableringen, driften og 

værdioplevelsen på de undersøgte uddannelsesstationer 

og hvilken læring kan uddrages fra processen?



Metode & Data

35

● Respondenter blev inddelt i fire grupper - studerende, undervisere, ledere og

eksterne aktører.

● Interviewguides til hver respondentgruppe blev udviklet og testet før brug

● Der blev gennemført 25 interviews af hver især ca. 35 minutters varighed

● Interviewdata samt andet relevant materialet blev derefter kodet og hentet ind

i programmet Nvivo til efterfølgende kvalitativ dataanalyse.



Metode & Data
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- Frekvensanalyser - mest frekvente ord/fraser 
- Meningsekstraktionsanalyser - forekomster af udsagn med bestemte meninger
- Word Clouds
- Tree Structures
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Kan lide den geografiske nærhed

Langt bedre at studerende på en uddannelsesstation – jeg vil gerne blive i lokalområdet

Læring er fantastisk. God kombination af det hele.

Vi gør som man gør i virkeligheden.

Online-undervisning er godt. Men det kan ikke erstatte F2F-undervisning

Nemt at engagere sig med underviser og vi laver ikke ligegyldige ting.

Det kan faktiske ikke blive bedre!

Undervisning er praksisnær og af høj kvalitet!
Online-undervisning er af dårlig kvalitet.

Svingende faciliteter – gamle lokaler.

Kvaliteten på uddannelsesstationen er langt højere end på modercampus

Det er her bedre kvalitet fordi det er mere personligt, når vi er få
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Der er få studerende pr. hold hvilket stiller andre krav til didaktiske overvejelser. En anden type undervisning 

end på modercampus.

De er mere ressourcestærke på uddannelsesstationen og 

lidt ældre. De er gode til at hjælpe hinanden og finde 

frem til ekstra viden
På uddannelsesstationen med de små hold kan du ikke slippe udenom.

Jeg har fået den plads og det albuerum, som jeg kunne ønske med 

passende frie rammer.

Teknik og facilitet er OK – men mest fordi jeg har stor undervisningserfaring. 

Lokalerne er ikke nødvendigvis velegnede til vores uddannelse og der er 

en del tekniske problemer

Vi og de studerende har fået adgang til et netværk, vi ikke havde før

Fagligheden er høj og højere end på modercampus

Godt at der er en leder på uddannelsesstationen. Ledelsens opbakning har

været formidabel med tillid, rammer, lytter, lukker huller og forsøgt  at få det til at fungere
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Samarbejdet er særdeles godt. Det er en ny uddannelsesstation med vilje og interesse i at skabe noget 

nyt/godt for de studerende

Fra dag 1 har uddannelsesstationen været meget opsøgende før studiestart 

med møder og workshops

Vi har som kommune været meget ind over i planlægningen af 

uddannelsesstationen, f.eks. med akkrediteringen

Uddannelsesstationen er en stor styrke. Selvfølgelig. 

Uddannelserne skal spredes i områderne, så vi ikke skal 

have bøvl med at trække dem herud igen fra de store byer
Det vil efterfølgende blive lettere at etablere uddannelse som kan tale 

direkte ind i virksomhedernes behov + lettere at rekruttere nye 

medarbejdere der allerede bor i området + uddanne sig her

Vi kan godt lide praksistilgangen med at involvere erhvervet. 

Uddannelsesstationer kan f.eks. på sigt bruges som en pop up- uddannelse

En uddannelsesstation kan på sigt også tage sig af efteruddannelse 
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Nyt campus hvor noget var ikke helt færdigt. Det gjorde at vi ikke kunne være sikker på at få lokaler

Alle har været imødekommende. Betyder meget at der er en tovholder som er på uddannelsesstatioen og 

med kendskab til lokalt erhvervsliv

Der er ingen samarbejde. Kun lidt snak på tværs i nationalt netværk

Der fulgte penge med som gør at vi kan sætte meget mere tid af til undervisere 

og flere undervisere

Vi har arbejdet med nye teknologier og brugt ca. xxxx kr. 

pr. klasserum til det + kompetenceudviklet på at finde ud 

af hvordan teknikken arbejder for os.
De studerende er særlige typer, der ønsker et mindre miljø frem for storbyer

Vi har X studerende på et hold, som siger, at de ikke var begyndt på studiet, 

hvis der ikke var en uddannelsesstation

På en skala fra 0 (F2F) til 10 (Online) er vi på 3 med små 

digitale undervisningsforløb



Uddannelsesstationer har flere bundlinjer
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ROI
Return on Investment

ROL
Return on Learning

ROC
Return on Community

ROE
Return on Environment

Fire bundlinjer?



Læs mere om uddannelsesstationer her



Læs mere om uddannelsesstationer her



Reflekter og diskuter..

Gå sammen to og to og diskuter dette spørgsmål (2 min)

Er uddannelsesstationer svaret på at sikre sammenhængskraft og lokal vækst i 

Danmark?



Opsamling og perspektivering



Oplevelse!!

Anerkendelse!!



Kom nu Danmark…



Underviser

StuderendeUniversitet

Væk fra den Hellige Treenighed



Med lokaler ingen alligevel gider at være i



Hen til et værditilbud parterne vil have…

Osterwalder et al. 2014



og om en digital forretningsmodel, som fjerner alt bøvlet

Weil & Worner 2018

Det moderne 

menneske gider ikke 

bøvl...

Bøvl med at komme på

Bøvl med at forstå

Bøvl med det grimme

Bøvl med at blive set

Oplevelse!!

Anerkendelse!!



Weil & Worner 2018

og et økosystem som skaber værdi for alle



Underviser

Studerende

Læringssted

Skalerbare og adskilte elementer

Indhold

Platform

Og til skalering og netværkskobling

Aftager



Den teoretiske model for godt samarbejde



Den teoretiske model for godt samarbejde

1. Definer klart dine mål med partnerskabet  – eventuelt sammen med uddannelsesinstitutionen

2. Definer dine fokusområder – på hvilke områder vil din organisationen med – og hvordan understøtter 

netop det fokus dine overordnede mål

3. Hvem er dine partnere? Makroniveau? Mikroniveau? – På hvilket grundlag udvælger du dem?

4. Hvilken samarbejdsform foretrækker du? Hvilken form understøtter dit overordnede mål?

5. Hvilke mennesker, ressourcer og del af organisationen skal stå for partnerskabet?

6. Hvad er dine KPI’er? Hvordan måler du, at partnerskabet er en succes?



Et par praktiske råd/overvejelser til partnere

• Arbejd strategisk med din partnerskabsmodel før du gør noget

• Arbejd målrettet og aktivt og involver dig tidligt, hvis du vil med i partnerskabet

• Forstå uddannelsesinstitutionens rammebetingelser (uddannelser med helt specifikke 

krav)

• Lad eksperterne på uddannelsesstationen gøre det de er bedst til

• Gør det du er bedst til

• Hjælp til med tal, analyser etc. i forbindelse med f.eks. akkreditering

• Bidrag til at skabe et godt studiemiljø for de studerende

• Stil praktikforløb til rådighed – og sørg for god onboarding

• Accepter at de studerende også er i din virksomhed for at bestå en eksamen



Reflekter og diskuter..
Gå sammen to og to og diskuter dette spørgsmål (2 min)

Hvad kan DU og DIN organisation tage med herfra?



Henrik Køhler Simonsen

Ressource- og projektchef, PhD, MA, MBA

Tak for jeres opmærksomhed
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hks@smartlearning.dk
Tel: 3615 4666 / 2065 6431

LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/henrikkohlersimonsen
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