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Fokus

• Målet med erhvervsuddannelsesreformen er at skabe bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser. 

• Men hvad betyder ’bedre’ og ’mere attraktiv’? 

Vi undersøger og diskuterer de forståelser af kvalitet og kvalitetsstyring, som 
kommer til udtryk i reformens formelle grundlag; i Aftalen om bedre og mere 

attraktive erhvervsuddannelser



Erhvervsskoler set i et nyinstitutionelt sociologisk 
perspektiv
• Erhvervsskoler er organisationer som 

er afhængige af legitimitet 
• Legitimitet sikres ved at leve op til 

forventninger fra forskellige relevante 
aktører i organisationens omverden

Vores antagelse: 
Aftalen om bedre og mere attraktive 
Erhvervsuddannelser, kan ses som 
udtryk for, de formelle forventninger til 
erhvervsuddannelserne.
(Inspiration Scott 2008)
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Kvalitet som analytisk perspektiv

• Kvalitet som flertydigt og konstituerende 
begreb

• Kvalitetsstyring har udviklet sig historisk og 
baseres på fem forskellige kvalitetsperspektiver

• Perspektiverne tilbyder forskellige 
kvalitetsdefinitioner og greb om den situation, 
der ønskes kvalitetsudviklet

Vi undersøger: hvilke perspektiver der kommer 
til udtryk i Aftalen om bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser, og hvordan. 
Fordi: det giver viden om, hvordan man politisk 
aktuelt tænker erhvervsuddannelsernes 
eksistensberettigelse og søger at øge kvaliteten i 
den offentlige sektor 
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Kvalitet som indfrielse af politiske mål
Kvalitetsmål: De mål, der kan vinde politisk tilslutning, er 
legitime kvalitetsmål for offentlige ydelser 
Perspektivet findes i reformens ”4 klare mål”
Målene har flere funktioner: 

• retningsanvisende i implementeringsprocessen
• kriterier ved evaluering af reformen både centralt og på 

institutionsniveau 
• på sigt kriterium for tildeling af uddannelsesudbud

Risici:
• Det kan være svært at omsætte politiske mål til operationelle 

kvalitetsindikatorer
• Kvalitetsproblemer opfattes som implementeringsproblemer 

(teorifejl overses)

De 4 klare mål

Mål 1:
Flere elever skal vælge en 
erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: 
Flere skal fuldføre en 
erhvervsuddannelse.

Mål 3: 
Erhvervsuddannelserne skal 
udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: 
Tilliden til og trivslen på 
erhvervsuddannelserne skal 
styrkes.



Kvalitet som effekt

Kvalitetsmål: Kvalitet afhænger af, om indsatsen gør en 
forskel/har effekt

Aftalen indeholder kun få direkte referencer til ordet 
effekt (effekt på beskæftigelsesfrekvens og effekts af 
lærernes kompetenceløft). Men reformens 4 klare mål
kan læses som ønskede effekter i form af outcome

Risici:
• Utilsigtede effekter overses
• Indikatorfiksering: det der kan måles bliver indikator for 

kvalitet og hermed strukturerende for indsatsen
• Inviterer til fokus på om og hvordan bestemte mål nås, 

men udgrænser diskussionen om hvorfor/hvad det er for 
kvaliteter ved samfundet, man ønsker at fremme

Ønskede effekter

 Øget søgning direkte 
efter grundskolen

 Øget gennemførelse 
 Øget andel af elever der 

tager fag på højere niveau 
end det obligatoriske 

 Ingen forringelse i 
beskæftigelsesfrekvensen 

 Øget elevtrivsel og 
virksomhedstilfredshed.



Kvalitet som inddragelse af brugerønsker

Kvalitetsmål: Evnen til at imødekomme brugernes ønsker og behov

I reformen ønsker man at styrke kvaliteten gennem:
• Elevtrivselsundersøgelser
• Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Risici: 
• Kvalitetssystemer skaber bestemte relationer og positioner: dem der vurderer og dem der 

vurderes
• Ansvaret for kvalitet placeres primært eller alene hos dem, der vurderes
• De kvalitetsvurderende får en privilegeret position til at vurdere kvalitetsniveauet, men på en særlig måde. 

Kvalitetssystemet bestemmer nemlig hvad de kan sige noget om, og hvordan 
• Kvalitetsvurdering reduceres til individuelle subjektive oplevelser
• Overfladiske oplevelser af komfort og service på bekostning af demokratisk stillingtagen



Kvalitet som standard
Kvalitetsmål: Sikre afvigelse fra fastsatte standarder

Eksplicitte 
standarder

Implicitte standarder

Strukturel standardisering Pædagogisk didaktisk standardisering Standardisering af 
elevgrundlag

Standardiserede EUV-
forløb 
Standardmeritter og 
Standard-
godskrivning.

Standardisering af: 

Grundforløbslængden

Undervisningsniveauer via krav 
om niveaudeling af 
uddannelsesspecifikke fag, 

Udbud af talentspor og 
udbredelse af EUX

Standardisering af:

Omfanget af lærerstyret undervisning

Motion som integreret del af 
undervisning på grundforløb

Koblingen mellem teori og praksis

Undervisningsdifferentiering som 
pædagogisk princip

Standardisering af 
elevgrundlaget gennem 
adgangs- og overgangskrav

Minimere uddannelsestid
Give mulighed for undervisning på højere niveau

Styrke elevernes motivation og læring Sikre elevernes 
forudsætninger for 
gennemførelse



Kvalitet som organisatorisk system

Kvalitetsmål: kapacitet til at monitorere, dokumentere og sikre kvalitet

Reformen lægger op til:
• Udvikling af Handlingsplan for øget gennemførelse
• Udvikling af Datavarehus
• Kvalitetstilsyn
• Målopfyldelsen som kriterium i de fremtidige udbudsrunder

Risici: 
• Kvalitetsprocessen kan føre til udvendiggørelse, skriftliggørelse og bureaukratisering
• En abstrakt kvalitetsvurdering risikerer at overse og udgrænse den stoflighed, 

materialitet, relationalitet og kontekstualitet, der netop opfattes som kvalitet i 
kvalitetsøjeblikket (i uddannelserne)



Konklusion
Kvalitet i EUD = opstilling af politiske mål, effektmål, inddragelse af brugerperspektiv og 
cementering af et organisatorisk kvalitetssystem, samt standardisering af uddannelsernes struktur, 
didaktik og elevgrundlag. 

Forestilling om synergi mellem de fire klare mål og de øvrige kvalitetskrav kan skaber risiko for:

• Modsætninger og konflikter i det lokale kvalitetsarbejde. Fx:  
• Imødekomme brugerønsker / undgå afvigelser i uddannelsernes struktur, indhold og elevgrundlag
• Lydhørhed overfor branchespecifikke krav og forventninger/ leve op til tværgående kvalitetsindikatorer

• Blindhed for teorifejl (aftaletekstens grundantagelser). Fx:
• om de strukturelle betingelser for reformens implementering og målopfyldelse er til stede?
• At ansvaret forskydes til de enkelte skoler?

• At kvalitetsarbejdet trækker ressourcer fra kerneopgaven


