Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og
barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser
på Ingeniørhøjskolen i København

Jan Frederiksen
Ove Christensen
Karsten Gynther
Trine Brun Petersen

Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af
potentialer og barrierer for udvikling af
blended learning-uddannelser på
Ingeniørhøjskolen i København

”

Hvis der ikke havde været mulighed for e-learning,
så havde vi bare fortsat i vores gamle job.
(Studerende på e-læringsuddannelsen til
bygningskonstruktør i Næstved)

IMODUS
University College Sjælland
Januar 2013

Jan Frederiksen, Ove Christensen, Karsten Gynther & Trine Brun Petersen
Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling
af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København

1. udgave 2013
© IMODUS/University College Sjælland
Omslag: Vibeke Lihn
Omslagsfoto: Jonas Hasle
Tryk: Kopicentralen, RUC
Sats: Vibeke Lihn

ISBN 978-87-7349-781-4

Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har
indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte
rammer.
Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

Indhold
Forord.............................................................................................................. 9
DELRAPPORT 1:
Kvalitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af
blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København
Resumé – konklusioner og anbefalinger.................................................. 11
Metode........................................................................................................... 15
Design Based Research................................................................................ 16
Principper for Design-Based Research projekter............................... 17
DBR er intervenerende i praksis.......................................................... 17
Designprocessen er iterativ................................................................... 17
DBR er kollaborativ................................................................................ 18
DBR er teoriorienteret............................................................................ 18
Hvordan udføres et DBR projekt?........................................................ 19
Blended Learning......................................................................................... 23
Myter om blended learning.................................................................. 24
Introduktion til blended Learning....................................................... 25
Begrundelser for blended learning...................................................... 26
Forskellige former for blended learning koncepter.......................... 31
Pædagogisk grundsyn i blended learning ......................................... 35
IHK: Historie, rekrutteringsprofil og pædagogiske profil..................... 36
IHKs pædagogiske profil...................................................................... 38
IHKs pædagogiske profil og rekrutteringsgrundlag........................ 40
Brugerundersøgelsen................................................................................... 43
Analysestrategi....................................................................................... 48
Kategorier................................................................................................ 48
Rekrutteringsprofiler............................................................................. 56

5

Designprincipper......................................................................................... 82
Stilladsering og fleksibilitet................................................................... 84
Designprincipper for satellitmodel...................................................... 86
Designprincipper for fleksibel model.................................................. 87
Designprincipper og konkret rekruttering......................................... 88
Lead-user og uddannelsesudvikling................................................... 88
Konklusion og perspektiver for det videre arbejde................................ 89
Litteratur....................................................................................................... 92
DELRAPPORT 2:
Kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København
Undersøgelsens design og formål............................................................. 95
Overordnet formål ................................................................................. 95
Kvantitative analyseformål, design og designrevisioner................. 95
Undersøgelsens produkt....................................................................... 97
Rapportens opbygning.......................................................................... 97
Resume af fund............................................................................................. 97
Kohorterne – variation i rekruttering.................................................. 98
Kønsvariation.......................................................................................... 99
Variation mellem uddannelser udbudt på IHK................................. 99
Variation mellem kommunerne hvorfra der rekrutteres................ 100
Metodiske og empiriske forhold.............................................................. 102
Risikofaktorer........................................................................................ 102
Risikofaktorbegrebet............................................................................ 102
Risikofaktorer – lav uddannelse og frafald...................................... 103
Dataudtræk................................................................................................. 107
De tre indeks............................................................................................... 109
Studenterpopulationen – studiemæssig og demografisk
karakteristik.......................................................................................... 109
Køn, og uddannelse............................................................................. 110
Familiesituation og demografi........................................................... 113
Beskæftigelse og indkomst.................................................................. 116
6

Familieforholdsindeks............................................................................... 118
Socioøkonomisk baggrund og uddannelseskapital........................ 120
Uddannelseskapital.............................................................................. 120
Økonomisk kapital............................................................................... 125
Samkørsler af de tre indeks...................................................................... 127
Handlefrihed og Uddannelseskapital............................................... 128
Økonomisk kapital og uddannelseskapital...................................... 128
Handlefrihed og Økonomisk kapital................................................ 130
Risikofaktorer og rekrutteringen til IHK................................................ 131
Kohorterne............................................................................................. 131
Uddannelsesretninger og indeks............................................................. 134
Uddannelsesmæssig handlefrihed.................................................... 135
Uddannelseskapital.............................................................................. 135
Økonomisk kapital............................................................................... 137
Køn og de tre indeks.................................................................................. 138
Handlefrihed og køn............................................................................ 138
Økonomisk kapital og køn.................................................................. 139
Uddannelseskapital og køn................................................................ 140
Rekrutteringskommunerne...................................................................... 142
Kommuner og handlefrihedsindeks.................................................. 146
Kommuner og Uddannelseskapital................................................... 147
Kommuner og økonomisk kapital..................................................... 148
Kommuner og rekrutteringspotentiale............................................. 149
Rekrutteringsstrategiske overvejelser............................................... 156
Litteratur..................................................................................................... 159

7

Forord
Denne kortlægning indgår i et delprojekt under IMODUS-projektet,1
hvor Ingeniørhøjskolen i København (IHK) i samarbejde med University
College Sjællands forskning og udviklingsafdeling skal:
1. Udvikle et fleksibelt adgangsgivende kursus (AK) til ingeniøruddannelserne rettet mod unge mænd i Region Sjælland.
2. Kortlægge behovet for fleksible linjer i ingeniøruddannelserne rettet
mod Region Sjællands unge med kompetencer til at begynde på en
videregående uddannelse inden for det teknisk-, naturvidenskabelige felt.
3. Udvikle strategier til at øge de unges mobilitet i forbindelse med uddannelse herunder udvikling og afprøvning af fleksibelt tilrettelagte
ingeniøruddannelser. Specifikt indgår uddannelserne: Stærkstrøm og
Bæredygtig energiteknik samt Byggeri og Infrastruktur.2
Denne rapport kortlægger behovet for at udvikle fleksible diplomingeniøruddannelser og et fleksibelt adgangskursus til Ingeniørhøjskolens
uddannelser i Ballerup. Kortlægningen er delt i en kvantitativ undersøgelse, som kan fortælle, hvor mange studerende, der er i Region Sjælland
af den type, som IHK allerede kender og rekrutterer, og en kvalitativ
undersøgelse, som kan bidrage til at udpege nye brugerprofiler og heraf
følgende designprincipper for, hvordan en blended learning uddannelse
kan tilrettelægges i tid og rum, samt hvilke pædagogiske principper en
sådan uddannelse kan bygges op omkring med henblik på at rekruttere
nye typer af studerende til IHKs uddannelser.
Rapporten er delt i to dele. Først præsenteres resultaterne af den
kvalitative undersøgelse, som er foretaget af Ove Christensen, Karsten
Gynther og Trine Brun Petersen, Videncenteret Educationlab, Forskning
og Udvikling, University College Sjælland. Dernæst præsenteres den

1

IMODUS: http://imodus.dk/

2

Udvikling af fleksibelt adgangsgivende kursus til IHK (blended learning)
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kvantitative undersøgelse, som er foretaget af Jan Frederiksen, Videncenteret CUPP, Forskning og Udvikling, University College Sjælland.
Undersøgelserne kan læses af alle, som arbejder med udvikling af nye
fleksible uddannelser og kan gennem sine metoder og analyser inspirere
bredt til tilrettelæggelse af blended learning koncepter, der matcher nye
brugergruppers behov og vilkår. Som sådan kan undersøgelsen læses
som et casestudium med bred relevans for alle uddannelsestyper i den
danske uddannelsessektor.
Undersøgelsens analyser og anbefalinger er alene forfatternes.
Rapporten er lagt i sin oprindelige form med farver på IMODUS-projektets hjemmeside (http://imodus.dk/), hvilket gør graferne i delrapport
2 lettere at læse.

Venlig hilsen
Karsten Gynther
Forskningskoordinator for IHKs blended learning projekt
Leder af Educationlab
– forskningsprogram for Teknologi, Uddannelse og Velfærd
Forskning og Innovation
University College Sjælland
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Delrapport 1:
Kvalitativ kortlægning af potentialer og
barrierer for udvikling af blended learninguddannelser på Ingeniørhøjskolen i
København
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen

Resumé – konklusioner og anbefalinger
Den kvalitative undersøgelse er inspireret af antropologisk metode
i den forstand, at den søger at afdække de studerende og potentielle
studerendes forestillinger og værditilskrivninger omkring uddannelse,
hverdagsliv og digitalisering.
Denne bygger på et større, kvalitativt kortlægningsarbejde, hvor vi
har kortlagt:
•• Om der er et uudnyttet potentiale for at tiltrække flere studerende til
IHK fra yderområderne i Sjælland
•• Hvem disse studerende i givet fald måtte være
•• Hvad der skal til for at tiltrække dem
Udfordringen har været at undersøge en gruppe, der ikke er klart defineret. For at kunne beskrive gruppen af potentielle studerende er der
foretaget 20 semi-strukturerede interviews med i alt ca. 60 informanter
bestående af enkeltpersoner og fokusgrupper blandt følgende 7 typer
af informanter:
1. Studerende og undervisere på IHKs tre involverede uddannelser, AK,
Byggeri og infrastruktur og Stærkstrøm (de studerende fra Stærk-
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

strøm kom dog ikke til interviewet og er derfor ikke repræsenteret
i undersøgelsen)
Studerende på IHK fra regionens yderkanter (dvs. med mere end 1
times transport hver vej)
Potentielle studerende, der selv har henvendt sig til IHK med spørgsmål om uddannelsen
Studerende på IHKs fødekædeuddannelser, nærmere bestemt CELF
Nykøbing, hvor vi har interviewet HTX studerende på sidste år af
deres uddannelse
Studerende og undervisere på e-uddannelsen til bygningskonstruktør
på EASJ, Næstved
Studerende og undervisere på e-uddannelsen til el-installatør på
CELF, Nykøbing
Arbejdsløse elektrikere i det tidligere Storstrøms Amt, rekrutteret
gennem Dansk El-forbunds lokalafdeling

På baggrund af undersøgelsen konkluderer rapporten, at der er muligheder for, at IHK kan rekruttere flere studerende fra yderområderne,
end de i forvejen gør. Dette vil kræve udvikling af et eller flere uddannelsesdesigns, der i tilrettelæggelsesformen afviger fra IHKs nuværende
model, som i høj grad bygger på tilstedeværelsesundervisning på IHKs
lokalitet i Ballerup. Undersøgelsen konkluderer imidlertid, at nye uddannelsesdesigns kan bygges op omkring IHKs nuværende pædagogiske
profil, idet det kun er tilrettelæggelsen i tid og rum, som skal ændres for
at kunne tiltrække nye typer af studerende.
De potentielle nye studerende kan opdeles i to grupper ud fra, hvilke
behov de har for fleksibilitet og lærerstøtte i et uddannelsesforløb.
Den første gruppe består af håndværkere, der er socialt etablerede
med økonomiske og sociale forpligtelser. Personer i denne gruppe er karakteriseret ved, at de vil fastholde muligheden for en indtægt fra lønnet
arbejde ved siden af studierne. Dette kræver et uddannelsesdesign, hvor
uddannelse foregår uden for almindelig arbejdstid. Et meget fleksibelt
blended learning-design vil kunne tiltrække denne gruppe. Det vurderes
også, at mange i gruppen vil have gode muligheder for at gennemføre studierne, da de er meget stærkt (indre)-motiveret for uddannelse. Gruppen
er ikke isoleret til yderområderne, men eksisterer uafhængig af urbanitet.
12

Vi vurderer derfor, at der vil være et stort forretningspotentiale i at
udvikle et uddannelsesdesign, der er så fleksibelt, at man kan kombinere
det med et arbejde af et vist omfang, idet IHK med et fleksibelt uddannelsesdesign vil kunne tiltrække studerende med sociale og økonomiske
hverdagslivsforpligtigelser fra hele Sjælland inklusiv København samt
også fra andre regioner i Danmark, idet IHK med et udbud af et fleksibelt
uddannelsesdesign vil være markedsledende i Danmark.
Den anden gruppe er mere heterogen og består af netop færdiguddannede fra de gymnasiale uddannelser, håndværkere og specialarbejdere.
Denne gruppe foretrækker at uddanne sig i eller nær ved lokalområdet
(som ikke er nærmere specificeret), idet denne gruppe har en positiv
værditilskrivning af det lokale og regionale i modsætning til ”storbyen”,
som de gerne vil undgå at skulle flytte til Denne gruppe kan tiltrækkes
ved at forlægge undervisningen eller dele af den til lokalområderne,
hvor de studerende i dag bor. Parallelundervisning i satellitter er her et
oplagt bud på et design, der tilgodeser denne gruppe. Det er klart, at det
kræver flere satellitter at dække hele Sjællandsområdet. Det vurderes, at
denne gruppe er mindre end den ovenfor nævnte, og med baggrund i
denne undersøgelse er det ikke muligt at vurdere, om der er et egentligt
forretningspotentiale i at udbyde AK og ingeniøruddannelserne i en
satellitmodel.
Rapporten anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af to
forskellige uddannelsesdesign – fleksibel uddannelse og satellituddannelse – der bygger på to sæt af designprincipper.
Designprincipper for fleksibel uddannelse:
•• Maksimal fleksibilitet i tid og rum
•• Kollaborativt
•• Praksisorienteret
•• Konkrete projekter der ligner virkeligheden
•• Fagligt fokuseret
•• Fælles synkrone studieaktiviteter uden for almindelig arbejdstid
•• Synlige undervisere – men ikke nødvendigvis fysisk
•• Hurtig feedback
•• Skarpe deadlines
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Designprincipper for satellituddannelse:
•• Fremmøde på fysisk lokalitet
•• Kort afstand til hjemmet3
•• Lærerstyring
•• Praksisnær undervisning
•• Ligne arbejdslivet
•• (Projektorganisering)
•• Faste rammer
•• Nærhed til undervisere – også fysisk
•• Deadlines, der skal overholdes
•• Kontrol
•• Mødepligt
•• Sociale aktiviteter
Begge sæt af designprincipper er gældende både for AK og ingeniøruddannelserne. Vores undersøgelse viser, at der ikke er særlige krav i
forhold til, om det er det adgangsgivende kursus, der skal gennemføres,
eller om det er selve uddannelsen som ingeniør. Det er de samme livssituationer, der er afgørende for den potentielle studerendes uddannelsesvalg.
Undersøgelsen viser, at der ikke er forskel på brugerbehov i gruppen med store sociale og økonomiske forpligtigelser, når vi ser på de
potentielle nye studerende, som skal have AK, før de kan starte på ingeniøruddannelserne, og på dem som allerede har en adgangsgivende
uddannelse. Dette betyder, at skal IHK gå ind i markedet for fleksible
uddannelser skal dette ske både for AK og for ingeniøruddannelserne,
idet flere informanter kun ser et fleksibelt uddannelsesdesign som en
interessant mulighed, hvis de kan få en hel uddannelsesvej dækket med
fleksibelt tilrettelagt undervisning.
Derfor anbefales det at udbyde såvel AK som ingeniøruddannelserne
som fleksible blended learning-forløb. Det anbefales, at der arbejdes videre med koncepterne ”fleksibel uddannelse” og ”satellit/parallelundervis3
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Det er ikke undersøgt, hvor lang transport eller hvor høj/lav grad af urbanitet, der
er afgørende. Det afgørende er, at den studerende ikke føler, at det er nødvendigt
at flytte ’til byen’ for at uddanne sig.

ning” gennem inddragelse af underviserne på IHK i et workshop-baseret
udviklingsforløb, hvor også andre interessenter løbende kan inddrages.
Det anbefales videre, at der efter en diskussion af rapporten med relevante interessenter udarbejdes konkrete projektplaner for henholdsvis
det videre udviklingsforløb og undervisernes kompetenceudvikling,
og at disse forelægges ledelsen. Det vurderes, at et udviklingsarbejde af
denne karakter kræver høj grad af ledelsesopbakning.
Undersøgelsens primære resultat, at et fleksibelt tilrettelagt AK
og fleksibel tilrettelagte ingeniørlinjer vil kunne tiltrække en helt ny
målgruppe til IHK, adskiller sig ikke fra det, som en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark har opdaget og handlet efter. At der
findes en ny målgruppe af betydelig størrelse til danske uddannelsesinstitutioner, hvor de potentielle studerende grundet deres livsfase (hverdagslivsforpligtigelser) ikke har haft mulighed for at videreuddanne sig,
før uddannelsesinstitutionerne har udviklet og udbudt en model for et
fleksibelt uddannelsesdesign.
Om IHK vil følge denne uddannelsestrend med ”fleksible uddannelser og livslang læring” må være et internt direktionsspørgsmål på IHK,
idet undersøgelsen viser, at en sådan beslutning vil være en afvejning
mellem institutionsstrategiske interesser, institutionskulturelle interesser,
uddannelsesfaglige interesser og interesserne hos de studerende, som
ønsker en ingeniøruddannelse, men som i dag ikke kan tage en sådan.

Metode
Imodus-projektet bygger på en antagelse om, at udviklingen af nye
løsninger på uddannelsesområder har svært ved at slå igennem uden
involvering af dem, der skal anvende de udviklede løsninger i praksis,
nemlig de unge mænd. Uden indsigt i brugernes hverdagsliv (herunder
de socio-økonomiske og kulturelle rammefaktorer), uddannelsesmotivation og -præferencer er risikoen for at udvikle noget, der ikke i praksis
accepteres af brugerne, alt for stor. Dertil kommer, at brugerne i kraft af
deres ”buttom-up perspektiv”, ofte sidder inde med vigtig viden, som
let kan blive overset i de politiske og økonomiske processer, der går
forud for og er styrende for en udviklingsproces. Det er dog vigtigt, at
15

pointere, at ”brugerkategorien” i et projekt som dette ikke kun omfatter
slutbrugeren, nemlig de studerende, men også en række andre aktører;
eksempelvis undervisere, der sidder inde med vigtig viden om IHKs
nuværende studerende og pædagogiske og fagdidaktiske praksis, studievejledere på både IHK og andre uddannelsesinstitutioner, IHKs ledelse
samt det omgivende samfund, hvis politiske rammesætning af uddannelse spiller en indirekte rolle for aktørenes forventninger og ageren.
Den grundlæggende tanke i et brugerinvolverende udviklingsprojekt
som IMODUS er således, at inddragelse af aktørernes perspektiver
bidrager til et både realistisk, praktisk gennemførligt og robust uddannelsesdesign. Udviklingen af en blended learning model til IHKs AK
kursus og de to deltagende ingeniørlinjerne har med dette udgangspunkt flere metodiske inspirationskilder, idet både teori og erfaringer
fra brugerdrevne innovationsprojekter (Gynther 2010, www.elyk.dk),
aktionsforskning (Lewin 1946, Nielsen 2004) og Design Based Research
(Brown 1992, Collins 1992, Barab & Squire 2004, Gravemeijer & Coob,
2006) er baggrund for IMODUS-projektets forsknings- og udviklingsdesign. Design Based Research har i særlig grad inspireret til udvikling af
den innovationsmodel, som IMODUS projektet er bygget op omkring,
hvilket er baggrunden for at denne tradition kort introduceres.

Design Based Research
Design-Based Research (også kaldet Design Research eller Design Eksperiment) er forskning, der som sit genstandsfelt har uddannelsesudvikling, og som samtidig er designbaseret. At forskningen er designbaseret
betyder inden for DBR-tilgangen, at ny viden genereres gennem processer, som samtidig udvikler, afprøver og forbedrer et design. Den type af
design, som DBR-projekter arbejder med, er ”uddannelsesdesign” (Akker
2006), ”didaktisk design” (Andreasen 2008) eller ”læringsdesign” (Wenger 2004), og designprocessen karakteriserer den formgivningsproces,
det er at udvikle, afprøve og forbedre et læringsmiljø. Designbegrebet i
Design-Based Research kan i den forstand defineres som ”en systematisk,
planlagt og gennemtænkt kolonisering af tid og rum i et foretagenes
tjeneste” (Wenger, 2004 s. 258), hvor dette ”foretagende” i dette projekt
16

er Ingeniørhøjskolen i København, og ”koloniseringen af tid og rum”
er det konkrete blended learning koncept, som projektet skal udvikle.

Principper for Design-Based Research projekter
DBR-projekter er tilrettelagt ud fra en række forskningsprincipper, der
både kan karakterisere og guide forsknings- og udviklingsprocessen
(Amiel & Reeves, 2008).
•• DBR er intervenerende i praksis
•• DBR består af iterative processer i form af designafprøvning, evaluering, analyse og forbedring
•• DBR er kollaborativ
•• DBR er teoriorienteret

DBR er intervenerende i praksis
DBR intervenerer i praksis med nye designs, som afprøves i en konkret
praksissituation. Designorienteringen betyder, at udvikling og afprøvning af ”prototyper” bliver et centralt fokus i et DBR-projekt. Prototyping
er den proces, hvor designs udvikles, evalueres og forbedres gennem en
systematisk proces. Prototypeafprøvningen foregår altid i en praksiskontekst. De første prototyper til et nyt blended learning-koncept på IHK er
blot et første udkast, som måske kun demonstrerer de grundlæggende
principper i konceptet. Men jf. IHKs projektplan for projektet skal prototyperne udvikles til delvise eller fuldt udviklede designs i form af en
konkret og anvendelige model for tilrettelæggelsen af såvel AK som de
to deltagende ingeniørlinjer.

Designprocessen er iterativ
Design-eksperimenter handler ikke blot om at teste om noget virker
– selvom det selvfølgelig er en del af processen, hvilket allerede eksperimenterne på IHK i foråret 12 har vist. Design-eksperimenter består af
iterative forløb, som tester og forbedrer designet i praksis med det formål,
at de udviklede designs kan blive så robuste, at de kan anvendes i for17

skellige kontekster (diSessa & Cobb, 2004) – dvs. i forhold til forskellige
hold studerende på IHK, samt at ikke kun særligt dedikerede (ildsjæle)
af IHKs undervisere kan undervise på blended learning-uddannelsen.
Et robust design understøtter derved en anderkendt (ny) praksis for,
hvordan man kan tilrettelægge en ingeniøruddannelse eller AK.
Udvikling af et blended learning koncept til IHK vil derfor forløbe
som en serie af forløb i form af test og forbedringer. Det er vigtigt løbende at indsamle data med henblik på at kunne redefinere problemer,
mulige løsninger og de principper, som ligger bag en foreslået løsning.
Analyser og refleksion over data anvendes til at skabe nye designs, som
efterfølgende igen afprøves, evalueres, analyseres og re-designes.
Den løbende evaluering er derfor vigtig og handler om at undersøge
om designet er gennemførligt i en hverdagspraksis, om det er relevant
for deltagerne at bruge, om designet bevarer sin legitimitet i forhold til
deltagernes artikulerede krav til designet, og om det er effektivt i forhold
til tid, økonomi, oplæringstærskel mv. (Mckenney et al., 2006). Den løbende evaluering, som UCSJ og IHK vil lave sammen, handler på denne
måde om at lukke gabet mellem det intenderede, det implementerede og det
realiserede design – hvor sidstnævnte er den oplevelse, som deltagerne
(undervisere og studerende) har med det udviklede koncept. (Mckenney et al., 2006).

DBR er kollaborativ
Den grundlæggende antagelse, at deltagere fra praksis er værdifulde
og nødvendige partnere i et DBR-projekt, får store konsekvenser for
planlægning og gennemførelse af et DBR-projekt. Samarbejdet med
deltagere fra praksis (studerende og undervisere) er nødvendigt med
henblik på problemidentifikation, i arbejdet med at finde de karakteristiske træk ved en potentiel løsning, samt når man iterativt afprøver og
forbedrer et koncept.

DBR er teoriorienteret
De designs, som udvikles i et DBR-projekt, er funderet på – i hvert fald
delvist – nogle teoretiske positioner (designteorier), ligesom afprøvnin18

gen af et givet design bidrager til teoriudvikling. At et DBR-projekt skal
være funderet på teoretisk indsigt, andre forskningsresultater mv. har
også en pragmatisk begrundelse. DBR er udforskende og forsøger at være
problemløsende. Et DBR projekt tager udgangspunkt i den grundlæggende forestilling, at en eksisterende praksis kan forbedres. DBR indeholder en innovationsdimension. Her må man balancere mellem et ønske
om innovation og risikoen for at udvikle noget, som slet ikke fungerer
eller er spild af ressourcer for deltagere fra praksis, forskere samt andre
interessenter. Når man i et DBR-projekt udvikler designs på grundlag af
eksisterende teori og anden forskning, handler det også om at minimere
risikoen for spekulative projekter. Designs skal være funderet på teori og
på en grundig analyse af praksis, idet det alt andet lige øger chancen for
udvikling af realiserbare, legitime og effektive designs (Edelson, 2006). I
IHK-projektet trækker vi derfor på nationale og internationale erfaringer
og forskningsresultater om tilrettelæggelse og effekt af forskellige former
for blended learning-modeller. En introduktion til både blended learning
begrebet samt den forskning og erfaring, der ligger til grund for dette
projekt, findes nedenfor.

Hvordan udføres et DBR projekt?
Da DBR er en bred forskningstilgang snarere end en egentlig metode,
findes der mange forskellige fasemodeller og mere konkrete metodiske principper, man konkret kan anvende. Den DBR-fasemodel, som
har inspireret til den udviklingsmodel, som er beskrevet i IMODUSprojektansøgningen er udarbejdet af Thomas Reeves (Reeves, 2006,
Amiel & Reeves, 2008). Reeves model er en firfaset forskningsmodel
med følgende faser:
Fase 1: Problemidentifikation (foretaget af forskere og praksisdeltagere i
fællesskab, som analyser af problemer i en given praksis)
Fase 2: Udvikling af løsningsforslag (med udgangspunkt i valgte designprincipper og teknologiske innovationer)
Fase 3: Iterative forløb (af test i praksis og forbedring af designs)
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Fase 4: Refleksion (med henblik på at producere ny viden og forstærke
implementeringsmulighederne)
Med inspiration fra ovenstående firefasede model har vi i dette projekt
udviklet en innovationsmodel, som strukturerer fire forskellige typer af
forskningsopgaver i projektet. Hver type har et bestemt mål og en række
tilknyttede metoder. Selvom forskningsprocessen er iterativ også mellem
de forskellige opgavetyper indikerer modellen også en progression i et
DBR-projekt. Som sådan er innovationsmodellen også en fasemodel. I
modelform kan opgavetyper, mål og metoder illustreres på nedenstående måde.

Figur 1: IMODUS innovationsmodel

Fase 1 – Konteksten: Kontekstanalyse og identifikation af
innovationspotentiale
Et DBR-projekt starter altid med en kortlægning og analyse af identificerbare problemer i en given læringskontekst, hvad enten den er
formaliseret i et uddannelsessystem eller er en del af læringsmiljøet
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på en arbejdsplads. I stedet for begrebet ”problemidentifikation”, som
anvendes i DBR-traditionen, har vi i IMODUS projektet anvendt termen
”identifikation af innovationspotentiale”. Det er vores erfaring, at det at
tale om innovationspotentialer i stedet for identifikation af problemer i
højere grad motiverer deltagerne fra praksis til at deltage i et forskningsog udviklingsprojekt, som skal innovere deres praksis.
Et DBR-projekter starter i fase 1 ofte med en deskresearch og suppleres med forskellige former for feltarbejde i konkrete kontekster bl.a.
inspireret af etnografiske tilgange. Forskellige former for observation,
interviews, dokumentanalyse og evt. videooptagelse anvendes til at få en
domænespecifik viden om en konkret kontekst og samtidig identificere
evt. problemer og udviklingsmuligheder i den eksisterende praksis.
Fase 2 - Lab: Idegenerering
I fase 2 arbejdes med forskellige metoder, som kan involvere deltagere
fra praksis i validering af problemidentifikationen og understøtte alle
i en fælles ide-generering af løsningsforslag. I Lab-fasen af et DBRprojekt formuleres med udgangspunkt i resultaterne fra fase 1 en række
designprincipper for det koncept, som ønskes udviklet, hvilket danner
baggrund for udvikling af den første prototype sammen med deltagere
fra praksis.
Fase 3 - Intervention: Afprøvning i praksis og evaluering, analyse og
forbedring af designs
Når den første prototype er udviklet i et ”lab” dvs. på en eller flere typer
af workshops, er fokus herefter på eksperimenter i virkelige kontekster
med alle de variable, som kendetegner praksis. En første fase er her ofte en
tilegnelsesfase, hvor deltagerne fra praksis lærer at håndtere såvel teknologi som nye arbejdsorganiserende principper gennem oplæring, sparing
mv. Herefter kan designeksperimentet begynde. (I IHK projektet har vi her
af tidsbesparende grunde sideløbende med kortlægningsundersøgelsen
faciliteret de første eksperimenter med brugen af Adobe Connect.)
Et designeksperiment foregår altid i en virkelig kontekst med alt,
hvad det medfører. De overordnede faser er fælles i alle typer af designeksperimenter og foregår i det ovenfor beskrevne iterative forløb: Design afprøves i praksis, designet evalueres, designet analyseres og designet
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redesignes (Mckenney, Susan et al., 2006) Eksperimentet dokumenteres
løbende af både de deltagende undervisere og de tilknyttede forskere
på projektet. Designet udvikler sig løbende, dvs. prototypen på et nyt
blended learning koncept går fra at være en skitse til et koncept til at være
en delvis løsning og efterhånden til et fuldt fungerende uddannelseskoncept.
Eksperimentet følges løbende og evalueringen har øje for, om brugen
af designet er realiserbart, legitimt og effektivt (Mckenney, Susan et al. 2006).
Evalueringen må selvfølgelig have øje for alle de kontekstfaktorer, som
har betydning for, om intentionerne i et design kan realiseres. Kontekst
er aldrig uden aktører. Der er altid teknologier, lærere, administratorer,
studenter og andre medlemmer af et uddannelsesmiljø, som skaber konteksten, og derfor skal alle disse aktører medtænkes i evalueringsdesignet.
Evalueringen skal give de nødvendige input til analysen, som har
fokus på, hvordan man kan mindske forskellen mellem det intenderede
design, det implementerede design og det realiserede design. Denne analyse
fører så frem til en designrevidering, og det iterative forløb gentages.
Fase 4 - Refleksion: Generalisering
Generalisering i et DBR-projekt handler om at afgøre, hvor robust designet
er i forhold til forskellige typer af kontekster. Det betyder, at formålet
med forskningsdelen ikke blot er at forstå, hvad der sker i en bestemt
kontekst, men også er at vise relevansen af det udviklede koncept for
andre kontekster dvs. for nye studerende og nye undervisere, som efterfølgende skal anvende det udviklede koncept uden selv at have deltaget
i udviklingsfasen. En måde at løse dette problem på er at arbejde med
skalering undervejs i projektet.
I forhold til skalering kan man skelne mellem tre forskellige typer af
afprøvninger (Mckenney et al. 2006):
Alfa-afprøvning: Konteksten er ideel. De mest dedikerede undervisere
fra IHK deltager i projektet og har fået den bedst mulige kompetenceudvikling og løbende tekniske og pædagogiske support. Undervisere og
forskere arbejder tæt sammen om den løbende udvikling af konceptet.
Beta-afprøvning: Konteksten er nøje udvalgt og tilbydes løbende
teknisk support. Det udviklede koncept afprøves f.eks. af de samme
undervisere, men med nye studerende og uden den samme løbende
støtte fra forskerne, som dog fortsat følger projektet.
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Gamma-afprøvning: Her er fokus på spredning i stor skala med minimal support. Det udviklede koncept er generelt implementeret, og alle
(mange) undervisere skal kunne anvende det som en almindelig og
naturlig del af det at undervise på IHK.
DBR er primært orienteret mod formative evalueringer af designs
med henblik på revision/forbedring, men ved afslutningen af et DBRprojekt er det vigtigt også at lave en summativ evaluering, der overvejer
opskaleringsmulighederne og evaluering af, om et design kan transformeres til andre, men lignende kontekster. Det er her særligt vigtigt at
reflektere over Hawthorne-effekten (Landsberger, 1958) og betydningen
af, at forskeren har haft to forskellige roller, idet han/hun både har været
”forsker” og ”designer”. Som forskere vil vi i dette projekt både være
interesserede i at udvikle vores forståelse af vilkår og muligheder for
udviklingen af et nyt uddannelseskoncept på IHK (dvs. vidensperspektivet), men samtidig er vi som DBR forskere også dybt involverede i at
designe det nye uddannelseskoncept, som efterfølgende skal implementeres på IHK (dvs. designperspektivet).

Blended Learning
”Fjernundervisning”, ”E-læring”, ”fleksible uddannelser”, ”parallelundervisning”, ”netuddannelser”, ”blended learning”.
Efter at have arbejdet over 20 år inden for det felt, som vi bredt kan
karakterisere som digitalt understøttet uddannelse, ved vi, at dette fagfelt
hverken blandt forskere, pædagogiske konsulenter, it-teknikere og slet
ikke hos undervisere og uddannelsesledere har konstitueret sig med nogle
grundbegreber, som kan karakterisere en bestemt måde at undervise på,
og som et bredere felt har den samme opfattelse af, hvad betyder.
Vi har fra et tidligere forskningsprojekt også den erfaring, at nogle af
begreberne opfattes meget forskelligt af forskere og dagligdagens brugere (Krog, 2010) Dette gælder bl.a. begreber som ”fjernundervisning”
og ”e-læring”, som i brede brugerkredse (studerende, undervisere, uddannelsesledere) konnoterer et ensomt studiearbejde, hvor man sidder
alene bag en computer og svarer på spørgsmål, man kan hente på nettet,
og efterfølgende sender til sin underviser. ”Fjern” i ”fjernundervisning”
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og ”E” i E-læring konnoterer her for mange det kolde og ensomme, som
sættes overfor for det ”nærvær” og “fællesskab”, som ifølge mange karakteriserer den almindelige tilstedeværelsesundervisning. Her overfor
står en række it-pædagogiske forskere, som med de samme overbegreber
i disse år eksperimenterer med undervisningsformer, hvor digitale teknologier understøtter sociale fællesskabende studieaktiviteter.

Myter om blended learning
Inden man går i gang med et større institutionsudviklingsprojekt, som
det er at udvikle et helt nyt uddannelseskoncept til IHK, skal man derfor være opmærksom på det, vi kalder ”myter om e-læring”, som det
er vigtigt ikke at ignorere, men derimod at skabe rum til at drøfte. Som
inspiration til denne drøftelse blandt de deltagende aktører fra IHK i
dette projekt har vi valgt at skitsere de fire mest udbredte myter, som
vi kender fra en række digitaliseringsprocesser, bl.a. på vores egen arbejdsplads, UCSJ, hvor vi inden for de sidste to år har omlagt alle vores
traditionelle uddannelser til blended learning.
Myte 1: E-læringsuddannelser har en lavere faglig kvalitet
Fakta: Stikprøver målt på karaktergennemsnit i UCSJ viser, at E-læringsstuderende får samme eller ofte højere karakterer end de ordinære
studerende. Dette fund bekræftes af international forskning, som viser
samme resultat. (Se f.eks. Bowen et.al., 2012) Kvalitative studier viser, at
dette i højere grad kan tilskrives, at e-læringsstuderende er mere målrettede i deres studier, end det kan tilskrives selve undervisningsformen.
Alder, baggrund og motivation for at studere er centrale karakteristika
for at forstå denne målrettethed.
Myte 2: Frafaldet hos e-læringsstuderende er højere end hos ordinære studerende
Fakta: Frafaldet er generelt det samme som hos de ordinære studerende
på UCSJs uddannelser, og erfaringer viser, at frafald som regel ikke har
noget med undervisningsformen at gøre.
Myte 3: E-læringsuddannelser udbydes af besparelsesgrunde
Fakta: UCSJ anvender præcis de samme ressourcer på vores e-lærings24

uddannelser som på vores ordinære uddannelser – men det er klart at
en uddannelsesinstitution kan vælge at udbyde et uddannelseskoncept
med færre ressourcer, hvilket alt andet lige vil afspejle sig i kvaliteten.
Myte 4: E-læring er en ensom og dermed ikke social studieform, hvor man sidder
alene foran en computer og studerer – og denne studieform er derfor ikke egnet
til professionsuddannelser
Fakta: Denne myte stammer fra en stadig udbredt forståelse af e-læringsbegrebet som ”digitale brevkurser”. Organiseres e-læring med brug af sociale
medier og med fokus på at facilitere de studerendes dialog og samarbejde
er denne myte langt fra de e-læringsuddannelser, som UCSJ udbyder.
De mange begreber og de ofte negative konnotationer til nogle af begreberne er ikke kun et internt problem på uddannelsesinstitutionerne, men
i lige så høj grad et problem for rekrutteringen af nye studerende. Når
vi i det følgende anvender begrebet blended learning om det koncept,
som IHK skal forholde sig til i forhold til AK og til de to deltagende ingeniørlinjer, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke betyder,
at vi anbefaler, at dette begreb også anvendes til markedsføring af det
nye uddannelseskoncept. Når vi i vores anbefalinger vælger at foreslå
begrebet ”fleksibel uddannelse” som overbegreb for det nye koncept, er
det fordi, vores datamateriale viser, at der findes nye rekrutteringsprofiler
til IHKs uddannelser, for hvem dette begreb (fleksibel) er det centrale
positive begreb, som fanger deres behov og ønsker.
I det følgende introducerer vi kort begrebet blended learning. Vi
beskriver nogle af de forskellige måder (modeller), man kan organisere
blended learning på, og som inspiration beskrives kort de blended learning modeller, som EASJ anvender til deres el-installatør uddannelse i
Nykøbing Falster, EUC Sjælland anvender til deres bygningskonstruktøruddannelse i Næstved samt den model, som UCSJ anvender på alle
sine professionsuddannelser.

Introduktion til blended Learning
Der findes ikke en fast definition på ”blended learning”, men
blendedlearning kan defineres som undervisning, der ”integrerer
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netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning på en
planlagt, pædagogisk udbytterig måde, som ikke bare kombinerer, men
har pædagogisk gavn af at integrere tilstedeværelsesaktiviteter med
netbaserede aktiviteter og omvendt” (Vignare, 2007 s. 37 – forfatternes
oversættelse).
Vignare lægger i sin definition vægt på, at blended learning indeholder
en pædagogisk merværdi. Ofte ser man da også beskrivelser af blended
learning som undervisning, der kombinerer det bedste fra tilstedeværelsesundervisningen med det bedste fra den netbaserede undervisning,
hvilket skulle øge kvaliteten af undervisningen. Dette er imidlertid ikke
en selvfølge. Undersøgelser viser, at blended learning kan fremme den
pædagogiske kvalitet (Garrison og Vaughan 2008, Bonk og Graham (red.)
2006, Piccinano og Dziuban (red.) 2007), men som ved al undervisning
afhænger dette af kvaliteten af det didaktiske design i øvrigt. Blended
learning kan øge undervisningens kvalitet, men et dårligt didaktisk mix
af tilstedeværelsesundervisning og netbaseret undervisning kan også
resultere i en undervisning af ringe kvalitet (Kaleta mfl. 2007).

Begrundelser for blended learning
Hvis blended learning er svaret – hvad var så udfordringen/problemet
og dermed potentialet i at re-designe den traditionelle tilstedeværelsesundervisning?
Der er tre årsager til, at blended learning i disse år transformerer
måden at udbyde uddannelser på. Set fra et studenterperspektiv er
blended learning en fleksibel undervisningstilrettelæggelse, som øger
adgangen til og muliggør uddannelse eller videreuddannelse for flere
studerende. Fra et institutionsadministrativt perspektiv er blended
learning ressourcebesparende primært på lokaler, og samtidig får man fat
i en helt ny målgruppe til sine uddannelser, som man ikke tidligere har
haft adgang til. Og fra et undervisersperspektiv er blended learning en
potentiel mulighed for pædagogisk udvikling (Graham, 2006).
Fleksible uddannelser
Undersøgelser viser, at studerende er meget positive overfor blended
learning (Garrison og Vaughan 2008, Bonk og Graham 2006). Det er i
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særlig grad fleksibiliteten, som fremhæves. Det at kunne tilrettelægge sit
studiearbejde mere fleksibelt, så det passer ind i nye krav og betingelser
for et moderne ungdoms- og hverdagsliv, er det, studerende vurderer
som det mest positive ved blended learning. For nogle studerende er
fleksibiliteten helt afgørende for, om de overhovedet kan tage en uddannelse, og denne øgede adgang til at tage en uddannelse betyder
også, at man helt overordnet kan iagttage blended learning i lyset af
diskursen om ”livslang læring”. De positive erfaringer med et blended
learning-koncept, som en række danske uddannelsesinstitutioner har
fået de senere år, bunder da også entydigt i, at man har tilrettelagt en
uddannelse, som retter sig mod behovet hos de lidt ældre studerende,
der både har erhvervserfaring og ofte en anden uddannelse bag sig, og
som grundet deres livsfase har en række økonomiske og familiemæssige
forpligtigelser i deres hverdagsliv, og for hvem det gælder, at de slet
ikke kunne få en ny uddannelse, hvis der ikke eksisterede en fleksibel
uddannelsesform. Adgang til uddannelse er derfor en central kategori,
når man skal beskrive fordelene ved et blended learning-koncept.
En række uddannelsesinstitutioner i Danmark og i resten af verden
har da også i de seneste 10 år eksperimenteret med mange forskellige
former for uddannelsestilrettelæggelse, som kan øge uddannelsernes
fleksibilitet set ud fra de studerendes perspektiv. En gennemgang af
forskellige former for blended learning modeller viser, at fleksibiliteten
kan øges på mange forskellige måder og med brug af mange forskellige
typer af teknologier, ligesom fleksibilitetsgraden kan variere. De første
fleksibilitetsmodeller for blended learning tog udgangspunkt i didaktiske overvejelser vedr. kommunikationstræk ved forskellige former for
arketypiske ”pedagogic spaces” (Holley og Oliver, 2010), eller det som
vi i dansk sammenhæng ville kalde ”didaktiske rum”. Udgangspunktet var overvejelser vedr. grundkategorierne ”tid” og ”sted”, som kan
kombineres, så de beskriver tre forskellige arketypiske didaktiske rum
(se næste side).
Tilstedeværelsesundervisningen med sine stedbundne synkrone kommunikationsformer har en lav grad af fleksibilitet. Den rene asynkrone
netbaserede kommunikation, som man så i de første fjernundervisningstilbud i Danmark, er særdeles fleksibel set ud fra de studerendes
perspektiv. Endelig er der parallelundervisningen understøttet af video27

Tilstedeværelsesundervisning:
Synkron kommunikation. Samme tid/samme sted

Parallelundervisning:
Synkron kommunikation.
Samme tid/forskellige steder

Netbaseret undervisning:
Asynkron kommunikation.
Forskellig tid/forskellige steder

konferencefaciliteter og interaktive whiteboards. Her er de studerende
samlet på to eller flere lokaliteter i mindre hold, og undervisningen er
tilrettelagt parallelt i tid, så en underviser kan undervise to eller flere hold
samtidig. Denne form for ”didaktisk rum” er mere fleksibel end tilstedeværelsesundervisningen pga. mindre transporttid for de studerende,
men mindre fleksibel end den netbaserede asynkrone undervisning.
Parallelundervisningen er samtidig ressourcebesparende, da man kan
udbyde undervisning med en underviser til et antal mindre hold studerende, som tilsammen kan oppebære en for institutionen tilfredsstillende
studenter/underviserratio. Dette giver de studerende den fordel, at de
kan få adgang til flere forskellige uddannelser og fag i deres nærområder. Parallelundervisningsmodellen praktiseres ofte som en centrum/
satellit model, hvor en eller flere satellitter fra et yderområde kobles
op med et større hold studerende, som bliver undervist på det centrale
uddannelsessted. Underviserne kan her vælge at veksle mellem at være
til stede fysisk i centrum og satellitten, og denne rotationsmodel er den
mest udbredte organisationsform, idet den sikrer, at også de studerende,
som befinder sig på satellitten, har fysisk adgang til underviserne f.eks.
hver anden undervisningsgang.
Ovenstående analytiske model for tre arketypiske didaktiske rum
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giver dog ikke et dækkende billede af de forskellige fleksible didaktiske rum, som det i dag er muligt at etablere med brug af en række
nye teknologier. Webkonferencer med videochat (f.eks. Adobe Connect
som IHK anvender) giver f.eks. i dag de studerende mulighed for at
deltage i undervisningen hjemmefra, hvilket giver nye muligheder og
udfordringer for såvel tilstedeværelsesundervisningen som parallelundervisningen. Det er nu muligt at lave et didaktisk design, hvor en
enkelt underviser ikke kun skal undervise et eller flere hold samtidigt
på forskellige lokaliteter. Med Adobe Connect er det nu muligt, at en
underviser er sammen med et hold studerende på en lokalitet og samtidig deltager måske yderligere 15 enkeltstuderende, som sidder på hver
sin lokalitet. Det er endda muligt med webkonferencer med videochat
at lave et didaktisk design, hvor tilstedeværelsesholdet helt udfases. I
så fald er der tale om en netbaseret synkron undervisning, hvor man
som lærer underviser studerende, som alle deltager i undervisningen
på samme tidspunkt (synkron kommunikation), men hvor alle fysisk
befinder sig på forskellige steder.
Fleksibilitetsbehov og behovet for fysisk nærvær
De studerende værdsætter imidlertid ikke kun fleksibilitet. De vil også
stadig have fysisk nærvær, og en del studerende er bekymrede for om
den netbaserede undervisning vil isolere dem fra andre medstuderende
og underviseren, ligesom de bekymrer sig for, om de har selvdisciplin
nok til at deltage i undervisning hjemmefra. Sagt på en anden måde så
ønsker de fleste studerende ikke kun ren online/netbaseret undervisning, uanset om der er tale om asynkron eller synkron kommunikation.
Især de yngre studerende med færrest andre forpligtigelser ønsker
også, at møde underviseren og andre medstuderende fysisk (se nedenfor i analysen af nye rekrutteringsprofiler til IHK). Blended learning
kan derfor også ses som en pragmatisk uddannelsesstrategi, som skal
imødekomme flere typer af behov hos studerende: fleksibilitet, fysisk
nærvær samt ikke mindst social nærvær, hvor behovet for det sidste i
særlig grad gælder yngre studerende, mens de ældre studerende ikke i
samme grad har behov for, at deres uddannelse også skal dække sociale
behov. Undersøgelser af studentertilfredsheden med blended learning
viser, at de oplever, at blended learning giver dem øget fleksibilitet og et
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forbedret læringsudbytte, mens udfordringen set fra de studerendes side
er, at blended learning kan være mere tidskrævende, ligesom det kræver
øget ansvarlighed at skulle studere ved brug af avancerede teknologier
til netbaserede studieaktiviteter (Vaughan, 2007).
Institutionelle begrundelser for blended learning
Der er ingen tvivl om, at det store fokus på forskellige former for blended
learning i disse år også har en økonomisk begrundelse. Transformation
af tilstedeværelsesundervisning til blended learning frigør undervisningslokaler, hvilket kan udnyttes til at reducere i lokalekapaciteten
eller indskrive flere studerende på samme lokalefaciliteter. Samtidig er
forskellige former for blended learning også en ny vare på uddannelseshylderne, som i dén grad har udfyldt et markedsbehov for fleksible uddannelser, der kan tiltrække nye målgrupper af studerende. Udfordringer
set fra et institutionelt perspektiv er at skabe sammenhæng mellem de
forskellige uddannelsesformater, som institutionen udbyder, håndtere
evt. modstand mod organisatorisk forandring samt etablere organisationsstrukturer, der kan håndtere og supportere overgangen til nye måde
at tilrettelægge uddannelsen på (Vaughan, 2007).
Pædagogiske begrundelser for blended learning
Set ud fra et underviserperspektiv opleves uddannelsernes transformation af de traditionelle uddannelser til blended learning ofte som
udefrakommende forstyrrelser, som kan udløse såvel modstand som
pædagogisk nytænkning og udvikling af undervisningskvaliteten. De
undervisere, som har erfaring med blended learning, oplever, at blended learning øger studenter/lærer-interaktionen, øger de studerendes
engagement, øger fleksibiliteten i undervisningen og giver mulighed for
forbedring af det didaktiske design. Udfordringerne er ifølge underviserne mangel på tid og support, når et traditionelt didaktisk design skal
re-designes til blended learning, ligesom det er tidskrævende at lære nye
teknologier at kende. Mange undervisere oplever desuden usikkerhed
ved at skulle i gang med blended learning bl.a. fordi underviserens
mulighed for at kontrollere og styre undervisningen formindskes.
(Vaughan, 2007).
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Forskellige former for blended learning koncepter
Når en uddannelsesinstitution som IHK skal udvikle et helt nyt uddannelseskoncept i form af et blended learning-design for deres uddannelser,
er der to overordnede og primære designprincipper og spørgsmål, som
skal afklares i innovationsmodellens fase to, inden en egentlig prototype
kan skitseres.
1. Fleksibilitetsgraden og placering af henholdsvis tilstedeværelsesundervisning
og netundervisning i tid og rum (dagstidspunkt/dage/uger/måneder)
2. Det pædagogiske grundsyn
Fastlæggelsen af disse to grundlæggende designprincipper udgør tilsammen den overordnede ramme (designframework) for uddannelsen og
har betydning både internt på uddannelsesinstitutionen samt for den
markedsføring, som skal gøre opmærksom på den nye uddannelsesmulighed. Som vi skal se nedenfor i selve analysen af det indsamlede
datamateriale kan det indebære konflikt mellem modsatrettede interesser
at fastlægge det overordnede uddannelsesdesign, og det kræver derfor
involvering af medarbejdere på alle niveauer, ligesom det kræver solid
ledelsesopbakning at udbyde et nyt uddannelseskoncept.
Fleksibilitetsgraden – modeller for blended learning koncepter i tid og
rum
Der findes ikke en entydig model for et blended learning-koncept, som
fastlægger forholdet mellem, hvor meget tid man skal være fysisk til
stede på uddannelsen, og hvor meget undervisningstid som tilrettelægges fleksibelt over nettet, ligesom der heller ikke findes en fast model
for, hvornår tilstedeværelsesundervisningen placeres tidsmæssigt på
dagen/ugen/måneden/året.
Valg af uddannelsesdesign i tid og rum er derfor en af de vigtigste
og sværeste beslutninger, når et nyt uddannelseskoncept skal udbydes,
især fordi den målgruppe, man får tiltrukket af det nye koncept, har
brug for et stabilt koncept, som ikke pludseligt ændres.
Uddannelsesinstitutionens strategiske valg af overordnet uddannelsesdesign afhænger af tre faktorer:
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•• De potentielle studerendes behov for fleksibilitet herunder muligheder for at deltage i tilstedeværelsesundervisningen afhængig af
hvornår den placeres
•• Uddannelsens faglige indhold, idet visse kundskaber, færdigheder
og kompetencer kun kan tilegnes ved fysisk fremmøde, ligesom der
kan være eksamensformer, praktik mv., som skal foregå ved tilstedeværelse
•• Uddannelseskulturen – herunder undervisernes parathed til at afvikle undervisning uden for normal arbejdstid samt i det hele taget
parathed (motivation, kompetencer mv.) til at undervise netbaseret
Det er her tydeligt, at der kan komme en konflikt mellem de studerendes
behov for fleksibilitet og uddannelsesinterne interesser.
Interesser i
uddannelseskulturen samt
uddannelsesfaglige
begrundelser

Studerendes
fleksibilitetsbehov

I danske uddannelsesinstitutioner har ovenstående afvejning udkrystalliseret sig i tre typiske grundmodeller for et blended learning uddannelsesdesign.
Månedsmodellen
De fleste fleksible uddannelseskoncepter i Danmark (uanset om de kalder
sig e-læringsuddannelser, blended learning-uddannelser eller fjernundervisningsuddannelser) vægter maksimal fleksibilitet for de studerende
og afvikler derfor tilstedeværelsesundervisningen med tre eller fire dages
indkald en gang om måneden, som typisk inddrager en weekend og
en eller to arbejdsdage. Resten af undervisningen afvikles over nettet
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gennem asynkron kommunikation i en læringsplatform samt gennem
synkron kommunikation over f.eks. Adobe Connect, hvor videomødetidspunktet så placeres efter almindelig arbejdstid sidst på eftermiddagen
eller først på aftenen. UCSJ har en såkaldt ”e-læringsuddannelse”, hvor
alle 8 professionsuddannelser er udbudt på denne måde.4 EUC Sjælland
har også benyttet denne model til sin bygningskonstruktøruddannelse,
men er nu gået over til indkaldedage en gang om måneden, men kun
på hverdage. Månedsmodellen er desuden den mest udbredte fleksible
model på danske universiteter.
Ugedage-modellen
UCSJ har flere års erfaring med at lave tilstedeværelsesundervisning på to
faste dage hver uge. Her afvikles så meget tilstedeværelsesundervisning
som muligt, mens resten af undervisningen afvikles fleksibelt over nettet
de andre dage med brug af en læringsplatform og en videochatmulighed
(SKYPE). Fleksibiliteten er i denne model langt mindre end i månedsmodellen, men det har i en periode været muligt at tiltrække nye studerende
til f.eks. læreruddannelsen, idet de studerende her kunne tilrettelægge
deres studiejob på f.eks. en skole de tre andre dage om ugen. Modellen
anvendes dog ikke pt., idet alle traditionelle uddannelser i dag udbydes
over tre dage, og UCSJ udbyder derfor alle sine uddannelser i to forskellige blended learning koncepter: 3 dages modellen og månedsindkald
og disse to former har nu erstattet det traditionelle uddannelsesdesign
med tilstedeværelsesundervisning hver dag, som nu er udfaset.
Periodemodellen
I periodemodellen er uddannelsen opdelt i længerevarende perioder,
hvor nogle afvikles på uddannelsesstedet, mens andre afvikles over
nettet. EASJ afvikler dele af deres el-installatøruddannelse som såkaldt
”fjernundervisning” på denne måde. I hvert semester er de studerende
10 uger på uddannelsesstedet, mens andre 10 uger kan afvikles over
4

UCSJ udbyder alle sine uddannelser i to forskellige blended learning formater
med forskellig fleksibilitetsgrad. I den ene form tilrettelægges uddannelsen tre
dage om ugen, mens resten foregår over nettet. I det andet format – også kaldet
e-læringsuddannelserne – er der indkald 4 dage hver måned mens resten afvikles
over nettet.
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nettet efter de studerendes eget valg. Ugerne på uddannelsesstedet
er tilrettelagt så, fredag er undervisningsfri og der er mulighed for at
studerende, der kommer langvejsfra kan overnatte på skolehjemmet til
rimelige priser. ”Fjernundervisningsmodellen” blev oprindelig indført
fordi der var behov for at øge rekrutteringen, hvilket i høj grad er lykkedes. I dag rekrutterer uddannelsen således studerende fra hele landet,
der typisk vælger denne uddannelsesform fordi de har egen virksomhed
eller er afhængig af omfattende erhvervsarbejde (fokusgruppeinterview
med undervisere på el-installatøruddannelsen, CELF).
Denne model er den mindst fleksible af de tre modeller, men EASJ
har erfaringer med, at en række af deres studerende kan tilrettelægge
deres arbejds- og studieliv, så det matcher denne model.
De forskellige modeller for tilrettelæggelsen i tid og rum kan udmøntes på forskellig vis i forhold til den faglige undervisning, som tilbydes på
en uddannelse. I Danmark finder man blended learning implementeret
i uddannelser på fire forskellige faglige niveauer.
Aktivitet: Blended learning på aktivitetsniveau handler om, at underviseren udvikler undervisningsaktiviteter, som integrerer aktiviteter
i tilstedeværelsesundervisningen med aktiviteter, som de studerende
arbejder med over nettet. Denne form for blended learning anvendes af
stort set alle undervisere i dag, men ikke altid på måder, der udnytter og
kombinerer de to forskellige formers styrkesider. Ofte har underviseren
ikke re-designet det didaktiske design med udgangspunkt i nye teknologiske muligheder, men blot suppleret eksisterende didaktisk praksis
f.eks. når læreren uploader PowerPoint-oplæg eller andre ressourcer
til de studerende i et LMS. Det er derfor vigtigt at skelne mellem blended learning-design, der blot supplerer eksisterende undervisning, og
blended learning-design som transformerer eksisterende undervisning
gennem en re-designproces, hvor traditionelle undervisningsformer
gentænkes, og nye former bygges op fra bunden med udgangspunkt i
en analyse af de didaktiske potentialer ved såvel tilstedeværelsesundervisningen som den netbaserede undervisning.
Emne/tema: En anden type af blended learning er opdelingen af et
fagområde i emner/temaer, hvor nogle kan studeres netbaseret, mens
andre afvikles som tilstedeværelsesundervisning. Denne form ser man i
de tilfælde, hvor underviseren (eller institutionen) gennem en didaktisk
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refleksion er nået frem til, at dele af undervisningsstoffet nødvendigvis
må foregå ved tilstedeværelse, hvilket f.eks. kan være laboratorieeksperimenter eller tilegnelsen af særlige kropslige færdigheder, som kræver
instruktion.
Fag/kursus: I en række uddannelsesinstitutioner i Danmark er det
muligt at tage nogle fag online, mens andre skal tages ved tilstedeværelse,
og ønsker den studerende en hel uddannelse, vil det kun være nogle fag,
som kan tilgås fleksibelt.
Institutionsniveau: Endelig kan en uddannelsesinstitution også vælge
at udbyde nogle uddannelser som blended learning, mens andre kun
udbydes ved tilstedeværelse.

Pædagogisk grundsyn i blended learning
Som analysen nedenfor af IHKs grundlæggende pædagogiske profil
viser, er IHKs pædagogiske grundsyn udviklet gennem mange år og
tilpasset netop den gruppe af studerende, der ønsker en ingeniøruddannelse på professionsbachelorniveau. Samtidig er den pædagogiske
profil et helt afgørende strategisk vigtigt markedsføringselement, som
IHK bruger strategisk til at differentiere sig fra andre udbydere af ingeniøruddannelser. Et blended learning koncept skal derfor udvikles, så
det matcher IHKs pædagogiske profil, og det er derfor en vigtig pointe,
at ”blended learning”, ”e-læring”, fjernundervisning mv. ikke i sig selv
determinerer nogle bestemte pædagogiske principper. Dette er helt op
til uddannelsesinstitutionen at afgøre.
Analyserer man danske og internationale blended learning-designs
fra forskellige uddannelsesinstitutioner, kan man iagttage to helt forskellige typer af didaktisk design, som bunder i to forskellige pædagogiske
grundsyn (Holley og Oliver, 2010).
Den individorienterede model trækker på kognitive læringsteorier og
har fokus på maksimal fleksibilitet for den enkelte studerende. Det
netbaserede læringsmiljø designes derfor med fokus på adgang til et
varieret udbud af opgaver og ressourcer, som præcis passer den enkelte
studerendes foretrukne ”læringsstil”. Denne form for blended learningdesign ser den didaktiske opgave som et spørgsmål om ”at kombinere den
rette formidlingsteknologi med individuelle læringsmål og overføre passende
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kundskaber og færdigheder til den lærende på det rigtige tidspunkt” (Singh,
In: Bonk og Graham (red.) 2006 s. 476.)
Den kollaborative model trækker på nyere konstruktivistisk og virksomhedsteoretisk inspireret læringsteori. Især sociale læringsteorier
inddrages som begrundelse for at designe et netbaseret læringsmiljø,
som primært har fokus på de studerendes kollaboration. Konkret gøres
dette ved at understøtte f.eks. kollaborative skriveprocesser organiseret
omkring mindre gruppe- eller holdopgaver understøttet af web 2.0-medier som blogs, wikis eller forumdiskussioner med trådede diskussioner
(Bonk, mfl. (2010). Særligt vigtigt er samskrivningsaktiviteter om små
og store opgaver understøttet af forskellige former for sociale medier.
Inddrages denne type studieaktiviteter i det didaktiske design kan man
iagttage, at de studerende fra at have anlagt et individperspektiv på deres
læring begynder at have et mere fælles vidensopbyggende ejerskab til
læreprocessen (Anderson og Miyazoe 2010, Gynther, 2005).
Disse læringsteorier og erfaringer fra digitaliseringsprocesser på
andre uddannelsesinstitutioner er således et vigtigt udgangspunkt for
arbejdet med at udvikle blended learning uddannelser på IHK, men uden
en grundig indsigt i de konkrete forhold på IHK, herunder institutionens
historie, organisationskultur og nuværende rekrutteringsprofil, vil det
ikke være muligt at udvikle robuste uddannelsesdesign tilpasset institutionens, undervisernes og de studerendes vilkår og særlige præferencer.

IHK: Historie, rekrutteringsprofil og
pædagogiske profil
For at forstå IHKs kultur, rekrutteringsprofil og pædagogiske praksis er
det givtigt at kigge bagud på institutionens historie og de udviklingslinjer, der har været konstituerende for den aktuelle praksis. Ingeniørhøjskolen København er grundlagt i 1881 under navnet Dagskolen for
Bygningshaandværkere og Maskinbyggere.5 Uddannelsen var et resultat
5
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Oplysningerne om IHKs historie stammer fra publikationen ”Jubilæumsskrift 125
år. Ingeniørhøjskolen i København 1881-2006”, der er udgivet af IHK selv samt
et interview med skolens rektor indtil 2010 Flemming Krogh.

af industrialiseringens stigende krav til teknisk kunnen og specialisering,
der stillede nye krav til håndværkerenes kompetencer. Også i årerne op
til grundlæggelsen fandtes en række skoler, hvor håndværkere kunne
erhverve sig teoretisk ballast, men først med Dagskolen for Bygningshaandværkere og Maskinbyggere blev uddannelsen formaliseret og formelt
meriterende i form af udstedte eksamensbeviser.
I begyndelsen var der kun undervisning i vinterhalvåret, mens byggeriet stod stille, og håndværkerne derfor alligevel var uden beskæftigelse. Den gang tog uddannelsen fire år, og der blev undervist både om
dagen, om aftenen og om lørdagen. I 1931 tog skolen navneforandring
til Københavns Maskin- og elektroteknikum, men først i 1940 kunne
skolens alumner gøre krav på titlen “ingeniør”. Ikke længe efter oprettelsen af Dagskolen for Bygningshaandværkere og Maskinbyggere i
København, grundlagdes lignende institutioner i andre dele af landet.
F.eks. blev Odense Maskin Teknikum grundlagt i 1905 og en række andre fulgte efter, således at der midt i 1960’erne var 9 teknika i Danmark
(http://da.wikipedia.org/wiki/Diplomingeni%C3%B8r), mens Herning
kom til i 1980’erne og bragte antallet op på ti. Mens der allerede tidligt
i skolens historie havde været undervisning i matematik og andre redskabsfag, bl.a. under betegnelsen ”aspirantskole”, var det først i 1961,
at et egentligt adgangskursus, der også meriterer til optagelse på andre
uddannelser, blev etableret.
Udover at sikre, at de studerende med håndværksmæssig baggrund
har de rigtige kvalifikationer, var og er adgangskurset med til at placere
ingeniøruddannelsen solidt blandt de mellemlange videregående uddannelser.6 Fra midten af 1970’erne blev det mere og mere almindeligt,
at de studerende, der søgte optagelse på skolen, havde en matematisk
studentereksamen, og for at bevare tilknytningen til fagets praktiske udøvelse indførte man i 1977 værkstedskurser samt et halvt års obligatorisk
praktik. I 1980’erne blev årgangene imidlertid mindre, hvilket sammen
med en generel uddannelsespolitisk centraliseringstendens betød, at

6

I 1974 blev ingeniøruddannelsen flyttet fra Direktoratet for Erhvervsuddannelserne
til Direktoratet for de videregående uddannelser. Kravet om studentereksamen
eller adgangskursus har formentlig været en brik i dette uddannelsespolitiske
spil (Jubilæumsskrift, 2006).

37

en række af de mindre teknikumuddannelser i provinsen blev lukket. I
1990 fusionerede DTU således med teknikumuddannelserne i Haslev og
Helsingør, hvilket efter nogle års udfasning betød, at der ikke længere
blev udbudt ingeniøruddannelse i de to byer (Interview med Flemming
Krogh). I dag er ingeniøruddannelsen på IHK en professionsbacheloruddannelse og den studerende har efterfølgende mulighed for at tage en
kandidat i ingeniørvidenskab på et af de tekniske universiteter. Aktuelt
udbydes professionsbachelorgraden i ingeniørvidenskab kun tre steder:
Ingeniørhøjskolen i København, Ingeniørhøjskolen Århus og som en del
af professionshøjskolen VIA i Horsens. Der er med andre ord sket en
drastisk reduktion i antallet af udbudssteder, ligesom uddannelsen nu
i modsætning til tidligere er centrereret omkring de store byer.

IHKs pædagogiske profil
Fra uddannelsens tidligste begyndelse var opgaven således at opkvalificere håndværkere til at kunne løfte mere specialiserede og udviklingsorienterede opgaver. Denne opgave har gennem historien sat sit præg
på IHK, bl.a. gennem et uddannelsesdesign, der dengang muliggjorde,
at mennesker med en håndværksuddannelse kunne videreuddanne
sig, samtidig med at de kunne tjene til livets opretholdelse. Da studenterårgangene begyndte at komme fra midten af 1970’erne udvikledes
uddannelsen igen, idet udfordringen for denne gruppe ikke primært var
de akademiske discipliner og redskabsfagene, men derimod kendskab
til håndværksfagenes praktiske omstændigheder.
Med andre ord har IHK mere end 130 års erfaring med at videreuddanne håndværkere til et højere teknisk kompetenceniveau. Denne
udfordring stiller særlige krav til pædagogikken; krav som IHK har en
lang tradition for at honorere gennem en undervisning, der er praksisnær,
problemorienteret og i vid udstrækning gennemføres som projektarbejde i grupper (Pædagogisk profil for Ingeniørhøjskolen i København,
2008). At der ikke undervises i teori for teoriens egen skyld, men hele
tiden med et klart anvendelsesorienteret sigte, understreges hyppigt i
både officielle dokumenter og af gruppen af informanter. Det anvendelsesorienterede sigte er således en central del af IHKs specifikke profil
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og pædagogiske praksis. Undervisningen er med dette pædagogiske
udgangspunkt tilrettelagt i:
•• Projekter
•• Projektorganiserede kurser
•• Disciplinorienterede kurser
•• Ingeniørpraktik
(Pædagogisk profil for Ingeniørhøjskolen, 2008)
I den projektorganiserede undervisning arbejder de studerende sammen i grupper med en ofte åben ingeniørfaglig problemstilling, og
undervisningen er tilrettelagt i en række faser fra problemanalyse
og problemformulering - over analyse - til udarbejdelse af skitser og
vurderingskriterier for forskellige løsningsforslag og til den endelige
formulering af løsningsforslag.
De projektorganiserede kurser har fokus på specifikke problemstillinger inden for et veldefineret ingeniørfagligt område, som bearbejdes
med udvalgte metoder og teorier. Arbejds- og prøveform er også her
gruppebaseret.
De disciplinorienterede kurser har fokus på arbejdsmetoder, teori og
terminologi mv. med relevans for den valgte studieretning. Undervisningen er her primært holdundervisning og prøveformen er individuel.
Endelig er der ingeniørpraktikken, som ikke er inddraget i denne
undersøgelse.
Under vores observation på IHK observerede vi både undervisning
på AK og på de to deltagende ingeniørlinjer. Bl.a. overværede vi både
undervisning i redskabsfag som fysik og konstruktion og egentlig
projektarbejde i form af undervisning i projektering af et byggeprojekt.
Vi oplevede her en god overensstemmelse mellem den formulerede
pædagogiske profil og så den konkrete tilrettelæggelse og afvikling af
undervisningen, idet både den kursusorienterede tilgang og den projektmetodiske tilgang var repræsenteret i de lektioner vi observerede.
Undervisningen foregik som klassisk klasseundervisning med læreroplæg ved tavlen og dialog mellem underviser og studerende enten ved,
at underviseren stillede spørgsmål til de studerende eller de studerende
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spurgte ind til områder, de ikke havde forstået. Denne form vekslede
med enten individuelle eller gruppeorganiserede opgaver og øvelser.
Ud fra den korte observationstid vi havde på IHK, er det ikke muligt
at sige noget om forskellen på den pædagogiske profil på AK og på Ingeniørlinjerne. Vi kan kun konstatere, at vi kun observerede en disciplinorganiseret undervisning på AK, mens vi på ingeniørlinjerne observerede
undervisning, der både var disciplinorganiseret og projektorganiseret.
I forbindelse med et evt. transformationsarbejde til et blended learning format er det vigtigt, at IHK diskuterer dette yderligere, idet et
blended learning format skal afspejle den almindelige pædagogiske
profil på en uddannelse. Hvis det derfor er sådan, at den dominerende
undervisningsform på AK er disciplinorienteret holdundervisning kan
AK ”nøjes” med at udvikle et blended learning koncept, der matcher
denne undervisningsform. Udfordringen for ingeniørlinjerne er derimod større, idet der her skal udvikles blendede undervisningsformer,
som både er disciplinorganiseret holdundervisning og gruppeorienteret
projektundervisning, hvad enten denne er åbne projekter eller projektorganiserede kurser.

IHKs pædagogiske profil og rekrutteringsgrundlag
Den lange tradition for at videreuddanne håndværkere og i de senere
år også især studerenter fra ”arbejderhjem” (interview med Flemming
Krogh)7 har præget IHKs kultur, organisationsform og pædagogiske
praksis. Samtidig har naboskabet til Danmarks Tekniske Universitet,
der uddanner ingeniører på både bachelor og kandidatniveau, betydet,
at man har udviklet en meget klar profil, der tiltaler denne specifikke
målgruppe. Tidligere rektor Flemming Krogh forklarer det således:
”Hvis man bor i København tager det 20 min at køre til DTU eller hertil. Og
alligevel lykkes det at holde en nogenlunde balance. Hvorfor det – der er
frit optag begge steder .... Og jeg har fastholdt, at det er fordi, vi opfører os
ordentligt; det er studiemiljøet, det er gruppearbejdet, det er det at lærerne
7
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Tidligere rektor Flemming Krogh definerer målgruppen som studerende fra
socialgruppe 3 og 4. Interview med Flemming Krogh).

er her fra morgen til aften. Grupperne får service fra morgen til aften. Det
er altså den fysiske nærhed, det sociale miljø, som gør, at det er attraktivt.”
(Interview med Flemming Krogh).

Som Flemming Krogh gør rede for, er arbejdsdagens tilrettelæggelse,
hvor man er til stede en fuld arbejdsdag fra 8-16, klasseundervisningen
og den tætte kontakt til underviserne de vigtigste konkurrenceparametre
for IHK. Disse organisatoriske og pædagogiske forhold er IHKs konkurrencefordel i forhold til universitære institutioner som f.eks. DTU.
Disse særlige forhold; at man er ”på skole” hele dagen, at man modtager
klasseundervisning snarere end forelæsninger, og at underviseren er en
lærer, der hjælper én med at forstå stoffet, i stedet for en fjern forelæser,
der kun kan kontaktes ved træffetider, er alt sammen hjerteblod for IHK
af både historiske, sociale og strategiske årsager. Om den sociale dimension af denne type af uddannelsesorganisering siger Flemming Krogh:
”….Og hvis vi skal konkurrere med DTU så har min pointe været, at så er
det den sociale dimension. Det er både vores målgruppe, socialgruppe 3
og 4, hvor det hos DTU er whiskybæltets socialgruppe 1 og 2, så der er en
socialgruppeforskel. ” (interview med Flemming Krogh).

Den form for uddannelsesdesign har således i IHKs optik også en social
funktion, fordi det netop støtter unge fra uddannelsessvage baggrunde
i at tage en uddannelse. Særligt den fulde tilstedeværelse, der adskiller
IHK fra mange andre uddannelser på samme niveau, er et vigtigt parameter. Således fortæller en af underviserne på IHK, at det er vigtigt for
dem, at de studerende opholder sig på skolen fra 8-16 hver dag. Han
forklarer det således:
“Der har jo været forskellige argumenter for det [fuld tilstedeværelse] undervejs. Dels var der faciliteterne, fordi man kunne være der, og man kunne
være mange, at der sådan er en løbende dialog med underviserne. Både så
de kan få svar, men også så man kan gå ind og påvirke dem. Om man som
underviser … har den der fornemmelse af, hvordan de arbejder sammen, er
jeg ikke sikker på, jeg kan sige noget til, men også som et led i at fornemme
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denne her kultur. For at flytte dem fra gymnasie- til ingeniørkulturen.” (Fokusgruppeinterview med underviserne på Byggeri og Infrastruktur, IHK).

En anden underviser supplerer:
”Jeg synes, det er vigtigt på den måde, at det er sådan lidt ”nurse”-agtigt,
hvis man nu opdager at nogle har nogle problemer, så har man mere følelse
med det, og man kan sætte lidt ind. Hvis de sidder og arbejder med det i
gruppen, så kan man hjælpe på en anden måde, hvis det er herinde. Så er
det også nemmere for dem at komme ind og spørge. Lettere end hvis de
skulle formulere en e-mail og sende. Det er også en barriere, har vi talt en
del om. At formulere et spørgsmål, når man ikke ved helt hvad det er, man
skal spørge om, det er heller ikke særlig nemt. (Fokusgruppeinterview med
underviserne på Byggeri og Infrastruktur, IHK).

Begrebet nærhed forstået både som fysisk, social og psykologisk nærhed
er med andre ord helt centralt for IHKs pædagogik og organisationsform.
Netop disse organisatoriske forhold betyder, at IHK tidligere på
ledelsesniveau har været skeptiske overfor at indføre digitale teknologier
i undervisningen, fordi disse, særligt i deres spæde form, er blevet
forbundet med en distanceret undervisningsform, hvor uddannelsesinstitutionen stillede nogle ressourcer til rådighed, og det derudover
ellers var op til den studerende at få noget ud af dem.
Om IHKs tidligere overvejelser omkring digitalisering af uddannelsen
fortæller Flemming Krogh, der var rektor indtil 2010, således:
”Det har jeg ikke været for. Det har jeg været imod. Og der er forklaringen jo
så egentlig igen DTU. Der har jo så været ingeniøruddannelser flere steder.
I princippet kan alle jo lave fjernundervisning, det kan sådan set også DTU
gøre”…. (Interview med Flemming Krogh).

Og da intervieweren spørger yderligere ind til emnet, uddyber han sit
synspunkt:
”Altså, jeg har ikke troet på det, det er jo det jeg siger. Hvis man kan lave
fjernundervisning og man sidder i Næstved, så kan man også melde sig ind
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på et amerikansk universitet eller engelsk universitet. Og det kan vi ikke
konkurrere med. Jeg kan ikke konkurrere med hverken DTU eller MIT. Jeg
har fastholdt, at det der er vores vision, det der kan få os til at overleve, at det
er netop, …..at det er de socialgrupper, og at vi laver et bedre studiemiljø.”
(Interview med Flemming Krogh).

Der har således på øverste ledelseslag indtil for relativt nylig været en
opfattelse af, at digitalt formidlet undervisning er uforenelig med IHKs
kerneværdier og pædagogiske profil. Blended learning opfattes i denne
sammenhæng som ensbetydende med ”fjernundervisning”; det vil sige
undervisning, hvor den studerende sidder hjemme hos sig selv og uden
den helt store interaktion mellem studerende og underviser og mellem
de studerende indbyrdes. Samtidig er der en klar opfattelse af, at de
studerende, der vælger IHK, netop gør det for klasseundervisningen,
for den praksisnære tilgang og for at få den tætte kontakt til lærerne,
der varetager en stor pædagogisk opgave med at støtte og motivere
de studerende ved siden af deres undervisningsarbejde: en opfattelse
som bekræftes af undersøgelsens studenterinterviews, hvoraf det klart
fremgår, at mange af de studerende vælger IHK netop for at undgå
forskningsinstitutionernes meget store frihedsgrader og ”ansvar for egen
læring”, som de frygter ikke at kunne forvalte. Fysisk og social nærhed
er således et kardinalpunkt i IHKs historie, i den nuværende undervisningspraksis og blandt de studerende, hvilket der vil skulle tages hensyn
til i udviklingen af et ”blended learning” uddannelsesdesign.

Brugerundersøgelsen
Den empiriske undersøgelse af IHKs nuværende og potentielle brugere
har til formål at kortlægge innovationspotentialer inden for institutionens
anvendelse af redskaber til digitale undervisning, pege på potentielle
brugere af et uddannelsesformat med blended learning samt bibringe
viden om, hvilke uddannelsesdesign der egner sig til disse grupper.
Den kvalitative undersøgelse af de potentielle brugere af en blended
learning-uddannelse på IHK kan således placeres i innovationsmodellens
første kvadrant. Undersøgelsens formål har været at belyse de sociale,
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kulturelle og geografiske faktorer, der påvirker både udviklingen og
receptionen af en blended learning-uddannelse på ingeniørområdet.
Undersøgelsen har bestået dels i ”deskresearch”, hvor centrale dokumenter og kilder er blevet identificeret og analyseret, dels i et mindre
observationsophold på IHK, hvor rapportens forfattere overværede
undervisning på ingeniørhøjskolens adgangskursus samt de to relevante
ingeniørlinjer. Desuden bygger rapporten på en interviewundersøgelse
af de ”potentielle brugere” af en blended learning ingeniøruddannelse.
Da de fleste brugerundersøgelser bygger på undersøgelser af eksisterende brugere, har det været en særlig udfordring i dette projekt at finde
metoder til at studere ”potentielle brugere” af et endnu ikke eksisterende
uddannelsesdesign. At analysere kategorien ”potentielle brugere” er en
udfordring, da det ikke umiddelbart er indlysende, hvem der falder ind
under betegnelsen ”en potentiel ingeniørstuderende”. Da det samtidig er
forfatternes tese, at brugere ikke bare er, men i høj grad også konstitueres
gennem de tekniske og sociale mulighedsbetingelser (Bijker 1997), og det
samtidig er et succeskriterium for IMODUS-projektet at rekruttere nye
typer af brugere, har det været en udfordring at opspore den rette type
informanter til kortlægningsundersøgelsen. En inspirationskilde har i
denne forbindelse været projektet ”e-trans”, hvor man på lignende vis har
skullet kortlægge potentielle brugere af e-biler og omsætte denne viden i
egentlige designkoncepter, ligesom rapporten ”Videreuddannelse – hvorfor og hvordan? En undersøgelse af potentielle installatørstuderendes
overvejelser vedr. e-understøttet uddannelse” forfattet af Janne Gleerup,
Tine Jensen, Kevin Mogensen (2010) har været en inspirationskilde. I
vurderingen af det nye blended learning-uddannelsesdesign er det i
øvrigt vigtigt at skelne mellem nyrekruttering til IHK og rekruttering
til de nye blended learning-uddannelser. Man kan således udmærket
forestille sig, at nogle af IHKs nuværende brugere ville foretrække at
deltage i mere fleksible, netbaserede uddannelser.
Udfordringen ved at identificere de ”potentielle brugere af en blended
learning-uddannelse” har vi løst ved at anlægge en strategi, hvor vi både
har talt med nuværende ”brugere” af IHK, studerende på fødekædeuddannelser i Region Sjælland samt brugere af e-baserede uddannelser
inden for beslægtede områder. Endelig har vi gennem IHK rekrutteret
enkelte informanter fra Region Sjælland, der selv har henvendt sig og
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udtrykt interesse for at begynde på IHK. Ud fra disse interviews har vi
anvendt metoden ”roll a snowball”, hvilket betyder, at vi ved afslutningen af hvert interview har bedt interviewpersonen om at foreslå andre
i deres omgangskreds, vi kunne tale med. Hermed består kredsen af
informanter både af aktuelle og potentielle brugere.
Rapporten opererer således med 7 typer af informanter:
1. Studerende og undervisere på IHKs tre involverede uddannelser,
AK, Byggeri og infrastruktur og Stærkstøm (de studerende fra Stærkstrøm kom dog ikke til interviewet og er derfor ikke repræsenterede
i undersøgelsen)
2. Studerende på IHK fra regionens yderkanter (dvs. med mere end 1
times transport hver vej)
3. Potentielle studerende, der selv har henvendt sig til IHK med spørgsmål om uddannelsen
4. Studerende på IHKs fødekædeuddannelser, nærmere bestemt CELF
Nykøbing, hvor vi har interviewet HTX studerende på sidste år af
deres uddannelse
5. Studerende og undervisere på e-uddannelsen til bygningskonstruktør
på EASJ, Næstved
6. Studerende og undervisere på e-uddannelsen til el-installatør på
CELF, Nykøbing
7. Arbejdsløse elektrikere i det tidligere Storstrøms Amt, rekrutteret
gennem Dansk El-forbunds lokalafdeling
De nuværende studerende på IHK har især bidraget med viden om IHKs
aktuelle rekrutteringsprofiler, IHKs undervisningspraksis samt de studerendes hverdagsliv, didaktiske præferencer og teknologianvendelse.
De nuværende studerende, der pendler fra Regions yderkanter, er
interviewet ud fra en antagelse om, at de ville kunne bidrage med vigtig
viden om, hvordan det opleves at bevæge sig fra landområderne i regionens yderkanter, herunder kaste lys over en af projektets indledende
teser, nemlig at det var muligt at arbejde med uddannelsesformater,
hvor den studerende blev undervist allerede under transporten ind til
IHK (IMODUS ansøgning 2011). Der udover kan de, og dem der ligner
dem, betragtes som en oplagt potentiel brugergruppe til et blended
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learning koncept, idet de alt andet lige har mere at vinde ved at spare
dele af deres transporttid end studerende, der bor tættere på uddannelsesinstitutionen.
De studerende på HTX på CELF er valgt fordi deres uddannelsesvalg
indikerer en interesse for de tekniske/naturvidenskabelige fag og de er
interviewet med henblik på at få viden om, hvordan unge i regionens
yderområder, in casu, Nykøbing, forestiller sig skiftet fra yderkant til
metropol, samt hvilke tanker de gør sig om videreuddannelse set i et
hverdagsperspektiv. De studerende fra alternative uddannelser, der indholds- og niveaumæssigt ligner IHK, men som allerede i dag afvikles som
e-baserede uddannelser, er interviewet for at få indblik i, hvilken type
af studerende, disse uddannelser har haft held til at rekruttere, hvorfor
disse studerende foretrækker e-formen, samt hvilken rolle uddannelsen
spiller for deres hverdagsliv.
Endelig er de arbejdsløse elektrikere i Storstrøms Amt inddraget i
undersøgelsen, fordi de matcher IHKs nuværende rekrutteringsprofil,
men også ud fra en antagelse om, at netop manglen på arbejde hører til de
mest almindelige motivationsfaktorer for videreuddannelse. Interviewet
har således afdækket deres overvejelser omkring uddannelse/ikke uddannelse samt hvilke barrierer, der måtte være for deres beslutning om
at videreuddanne sig. Denne gruppe er valgt ud fra en hypotese om, at
netop uddannede håndværkere fra Regionens yderkanter hører til den
gruppe, der vil profitere mest af et blended uddannelsesformat, fordi
de ofte vil være etablerede, have økonomiske og familiære forpligtelser
og derfor ikke uden videre vil kunne benytte sig af IHKs nuværende
uddannelsesdesign.
Rapportens datamateriale er genereret gennem en kombination af
semi-strukturerede fokusgruppeinterviews og individuelle interviews.
Det semi-strukturerede interview sikrer, at interviewet får en struktur
og progression, der gør det velegnet til senere analyse, mens det på den
anden side er tilstrækkeligt åbent til, at der kan fremkomme uventede
informationer, som det kan være relevante at forfølge gennem yderligere
spørgsmål (Kvale og Brinkmann, 2008). Der er udarbejdet forskellige
interviewguides til de enkelte grupper af informanter, men samlet set
har interviewene primært søgt at afdække informanternes:
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•• Hverdagsliv, herunder deres familiebaggrund, bopæl, økonomi,
familiære situation samt fritidsinteresser
•• Uddannelsesbaggrund (sidst gennemførte uddannelse)
•• Deres oplevelse af afstand til IHK og metropolen (forstået som geografisk, kulturel og mental afstand)
•• Uddannelsesmotivation
•• Didaktiske præferencer
•• Teknologianvendelse og digitaliseringsgrad
Fokusgruppeinterviews er primært anvendt ved interview på uddannelserne, hvor det har været muligt at samle 5-7 studerende på én gang og
har uden undtagelse fundet sted på uddannelsesstedet. Også interviewet
med de arbejdsløse elektrikere har været gennemført som fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet har den fordel, at det er muligt at
høste data fra mange studerende på én gang, samt at der typisk finder
en betydelig erfaringsudveksling mellem informanterne sted, hvilket
åbner for indsigt i gruppens normer og værdihierarkier (Halkier, 2010).
Interviewene med IHK-studerende fra Region Sjællands yderkanter har
været gennemført som enkeltinterview på IHK, mens interviews med de
”erkendt potentielle studerende” har fundet sted som solointerviews på
deres bopæl. Solointerviewet har den fordel, at det er muligt at komme i
dybden med den enkeltes livshistorie, værdier og ræsonnement omkring
uddannelse/ikke-uddannelse, men er til gengæld en tidskrævende metode til empiriindsamling. For at få indblik i de studerendes uddannelsespræferencer og vurderinger er traditionelle spørgeteknikker suppleret
med ”scenarie”-spørgsmål, hvor vi har bedt den studerende forholde
sig til et specifikt uddannelsesdesign. Interviewene er efterfølgende
delvis transskriberet. Det har været tilstræbt, at bevare de studerendes
sprogtone, samtidig med at interviewene er gjort læsbare ved delvist at
udelade ikke færdiggjorte sætninger og enkelte lydord.
Samlet set bygger rapporten således på et datamateriale, der omfatter to dages observation/interviews på IHK for tre mennesker samt på
20 semi-strukturerede interviews med i alt ca. 60 informanter. Af disse
er langt hoveddelen mænd, men enkelte kvinder har også deltaget i interviewene, hvor de skønnedes at kunne belyse problemstillingen. I en
kvalitativ undersøgelse som denne defineres kvaliteten imidlertid ikke
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primært af datamaterialets størrelse, men derimod på analysens dybde
og nuanceringsgrad. Med andre ord kan rapporten ikke vise om, man
skal udvikle en blended learning uddannelse, men derimod bidrage med
viden om, hvordan en sådan uddannelse skal se ud for bedst muligt at
imødekomme brugernes hverdagsbetingelser og uddannelsesmæssige
præferencer.

Analysestrategi
Det indsamlede materiale fra brugerundersøgelsen er blevet analyseret
på to måder. Først er der lavet en kategorial analyse af materialet, idet
brugerbehov i relation til måden at udbyde uddannelse på er analyseret
ud fra en række kategorier med henblik på at finde træk, der kan tegne
et billede af evt. nye brugerprofiler, som IHK vil kunne tiltrække med
nye måder at tilrettelægge sine uddannelser på. Formålet med denne del
af analysen har været at belyse sammenhæng, betydning og styrke af en
given kategori i forhold til et potentielt nyt uddannelsesdesign. Dernæst
er der med udgangspunkt i den kategoriale analyse tegnet en række
profiler af potentielt nye brugere til IHKs uddannelser. Inspirationen
til denne tilgang er anvendelse af persona-beskrivelser, som er udbredt
inden for brugerdrevne innovationsprojekter (Nielsen 2011).
Vi har i fremstillingen af materialet valgt at indlede med den kategoriale analyse, og efterfølgende præsenterer vi fire brugerprofiler, som
grundigt beskrives. Formidlingsmæssigt vælger vi at inddrage citater
fra interviews i profiltegningerne med henblik på at dokumentere og
illustrere de analytiske pointer. For ikke at gentage citater vælger vi ikke
at medtage citater i den kategoriale analyse. Den kategoriale analyse
fremstilles her derfor kun i skitseform, mens konklusioner af analysen
er uddybet under profiltegningerne.

Kategorier
Materialet er analyseret med udgangspunkt i følgende kategorier:
1. Uddannelsesbaggrund
2. Social og kulturel baggrund
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3.
4.
5.
6.

Geografisk afstand fra bopæl til IHK i Ballerup
Pædagogisk præference
Teknologi
Hverdagslivsforpligtigelser

Disse 6 kategorier er alle analyseret i forhold til IHKs nuværende måder
at tilrettelægge sine uddannelser på samt relateret til forskellige scenarier
for et potentielt anderledes uddannelsesdesign, som vi har fremlagt for
respondenterne. Dvs. de 6 kategorier er relateret til potentielt forskellige
måder at tilrette uddannelsen på i tid og rum, i forhold til den pædagogiske profil samt i forhold til integrationen af digitale teknologier i den
konkrete afvikling af uddannelsen.
Uddannelsesbaggrund
IHK rekrutterer i dag primært fra to grupper: Elever med gymnasial
baggrund, som kan komme direkte ind på en ingeniøruddannelse, og
folk med en håndværksmæssig baggrund for hvem det er nødvendigt at
komme forbi adgangskursus. Analysen viser, at uanset hvilket uddannelsesdesign, IHK vælger for sine uddannelser, så vil det stadig være
disse to hovedgrupper, der vil være de primære rekrutteringsgrupper.
Sagt på en anden måde, så er der intet i vores materiale, der antyder, at
IHK gennem en anden uddannelsestilrettelæggelse vil kunne tiltrække
studerende med en helt anden uddannelsesbaggrund end dem, de
studerene kommer med i dag. Respondenterne differentierer disse
to hovedgrupper i nogle underkategorier. ”Håndværkeren” opdeler
respondenterne i to undergrupper: ”Karrierehåndværkeren” og ”Den
skadede håndværker”.
Karrierehåndværkeren vælger IHK af lyst, fordi man vil videre med et
arbejdsliv med et højere uddannelsesniveau. Den skadede håndværker
vælger en ingeniøruddannelse af nødvendighed enten fordi man direkte
har fået en arbejdsskade – f.eks. en nedslidningsskade, eller fordi man
af andre grunde er blevet træt af at være håndværker.
Blandt de studerende med gymnasial baggrund har vi i undersøgelsen fokuseret på studerende på HTX, fordi disse allerede gennem deres
uddannelsesvalg har markeret en interesse for de teknisk-naturvidenskabelige fag.
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”HTX/STX-eleven” opdeler de interviewede studievejledere og
undervisere i tre grupper: ”matematikdrengene”, ”de arbejdssomme”
og ”elever med sociale problemer og en ressourcesvag uddannelsesbaggrund”. Førstnævnte gruppe er - som prædikatet antyder - de elever,
som får meget høje karakterer i de matematiske fag i såvel folkeskole
som på HTX. Hvis denne gruppe vælger en teknisk uddannelse, er det
typisk en civilingeniøruddannelse på DTU, og der er intet i materialet,
som peger på, at en anden uddannelsestilrettelæggelse i tid og rum,
pædagogisk profil mv. vil kunne ændre disse elevers valg af uddannelse,
med undtagelse af de få htx-ere, der gerne vil blive i deres lokalområde.
For de informanter, der indgår i denne kategori gælder det, at dem,
der bor et stykke fra København, typisk ser flytningen som en attraktion
i sig selv. De ser frem til at komme væk fra den provinsby, hvor de har
boet i deres barne- og ungdomsår og begynde en ny og selvstændig
tilværelse i en større by. De studerende i denne gruppe ser det som en
selvfølge, at de skal have en videregående uddannelse, og de er generelt
studievante og fungerer godt inden for uddannelsessystemets nuværende rammer. De er drevet af et ønske om at få en uddannelse inden
for noget, der interesserer dem, og de lægger vægt på frihed, kreativitet
og internationale muligheder (Fokusgruppeinterview, htx-studerende på
CELF). For denne gruppe er uddannelsen drevet af interesse, og de er
da heller ikke bekymrede for, om de kan forvalte de friere rammer, som
findes på de videregående uddannelser. Tværtimod ser de selvdisciplin
i forbindelse med studiet som en selvfølge. Som en af de studerende
siger, da intervieweren spørger til deres arbejdsdisciplin: ”Den er en
selvfølgelighed på universitetet. Det er jo ens egen pligt…” (Fokusgruppeinterview, htx-studerende på CELF).
Rekruttering af HTX elever til IHK er primært de ”arbejdssomme”
dvs. de elever, som ifølge respondenterne har gennemsnitskarakterer, og
som måske kommer fra en familie uden videregående uddannelse. Disse
elever er eksempelvis fra deres familiebaggrund vant til at arbejde meget
(nogle respondenter omtaler også denne elevtype som ”landmandssønnen”), og pga. deres flid opnår disse elever ifølge respondenterne ofte
fine resultater på HTX uddannelsen.
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Social og kulturel baggrund
Den sidste gruppe af HTX elever er dem, som har sociale problemer, og
som ofte kommer fra en familie med en uddannelsessvag baggrund. Et
vigtigt resultat ved undersøgelsen er, at intet i materialet peger på, at IHK
ved en anden form for uddannelsestilrettelæggelse, pædagogisk profil
mv. vil få succes med at rekruttere og fastholde denne elevtype. Denne
gruppe af elever har allerede svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, og respondenterne peger entydigt på, at disse elever vil have
særdeles svært ved at gennemføre en af IHKs uddannelser. I opstartsfasen
af IMODUS-projektet blev det intenst diskuteret, om udviklingen af et
blended learning-koncept til IHK også kunne og skulle orientere sig mod
denne målgruppe. Nærværende undersøgelse viser, at uddannelsesmobiliteten for denne elevgruppe er en særdeles vanskelig problemstilling,
som et blended learning-koncept umiddelbart ikke kan løfte, og det vil
efter vores opfattelse derfor være spild af ressourcer at forsøge at udvikle
et koncept, som forsøger at rette sig mod denne elevgruppes behov. Undersøgelsen viser, at en potentielt ny uddannelsestilrettelæggelse i form
af et blended learning koncept - på samme måde som de nuværende
uddannelser - skal orienteres mod behovene hos ”den arbejdssomme
HTX-elev” og studerende med håndværkerbaggrund.
Geografisk afstand fra bopæl til IHK i Ballerup
Denne kategori er særdeles vigtig, ikke mindst fordi det ved projektstart
var en central hypotese, at afstanden mellem København og yderområderne i Region Sjælland var en af årsagerne til en lavere uddannelsesmobilitet blandt unge i regionen i forhold til andre regioner i Danmark.
Analysen af materialet viser, at denne hypotese må revideres, idet der kun
er en svag sammenhæng mellem geografisk afstand til IHK og så rekrutteringsgruppens uddannelsesvalg, hvilket især viser sig, når man kobler
kategorien ”geografi” sammen med kategorien ”uddannelsesbaggrund”.
Hovedparten af de interviewede med en HTX-baggrund fortæller, at de,
som er motiverede for en IHK-uddannelse, også vil være parat til enten
at flytte eller acceptere den lange transporttid. For ”håndværkeren” er
det særligt tydeligt, at geografisk afstand for de fleste ikke har afgørende
betydning. Denne målgruppe er fra deres tidligere arbejde vant til at stå
tidligt op og køre langt, og flere i denne gruppe accepterer den lange
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transporttid som en del af det samlede pakke og udtrykker en stærk
præference for at køre i egen bil fremfor at benytte kollektiv transport.
Dette betyder også, at den design-ide, som handler om at inkludere og
anvende transporttiden til mobil undervisningstid eller lektier, ikke har
genklang hos målgruppen, selvom der dog er nogle studerende med
lang transport, som ”hører” lektier gennem pod cast, når de kører i bil.
For begge grupper handler det dog også om vaner, og når vi præsenterer dem for mulighederne i en satellitmodel kombineret med parallelundervisning med videokonferencer foretrækker en stor del af dem,
som bor langt fra IHK, denne model frem for at køre til Ballerup. Svagt
repræsenteret, men dog til stede i materialet, er også de studerende,
som ikke ønsker at flytte væk fra yderområderne, fordi de – modsat
hvad mange tror – faktisk oplever mange positive sider ved at bo i
yderområderne i Region Sjælland, og de vil derfor ikke flytte, og de er
også ærgerlige over at skulle spille tid på transport – tid som de kunne
bruge til andre aktiviteter i deres nærområde.
Vi vurderer derfor, at der vil være et vist potentiale for IHK i at udbyde satellitmodeller, især hvis satellitundervisningen organiseres som
parallelundervisning understøttet af videokonferencer. Det er endvidere
vigtigt at tage med i betragtning at ved parallelundervisningsmodellen er
rentabilitetsniveauet langt lavere end ved traditionelle satellitmodeller,
fordi de studerende kan kobles på allerede eksisterende hold og udgiften
til undervisere dermed er begrænset. Men da den geografiske faktor ikke
er afgørende for hovedparten af disse studerende, er det ikke muligt at
sige noget om, hvor stor målgruppen for denne type uddannelse vil være.
Pædagogisk præference
Den pædagogiske præference både hos nuværende studerende på IHK
samt på potentielt nye målgrupper til IHKs uddannelser er en meget
stærk kategori hos de fleste respondenter i undersøgelsen. Nuværende,
men også hovedparten af de potentielt nye studerende har tre meget
tydeligt formulerede krav til den uddannelse de ønsker: a) uddannelsen
skal være praksisrettet, b) uddannelsesinstitutionen skal opstille disciplinerende rammer og stukturer, som kan fungere som et stillads for de
studerende, og c) de studerende vil have nem og ubesværet adgang til
deres underviser, så de altid kan få faglig feedback.
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Disse tre tydeligt artikulerede behov hos de studerende kommer bl.a.
til udtryk gennem en meget stor tilfredshed med den pædagogiske profil,
som IHK har i dag. De studerende, som IHK pt. rekrutterer, er særdeles
tilfredse med, at uddannelsen i dag er: a) problembaseret, b) rettet mod
konkrete ingeniøropgaver i danske virksomheder, c) tilrettelagt med fokus på tilstedeværelsesundervisning og i mindre grad som selvstændige
studier og d) primært anvender holdundervisning på mindre hold, hvor
læreren altid er til stede og til rådighed for de studerende.
Det er her vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående uddannelsestilrettelæggelse kun er et af flere mulige designs, som vil kunne
opfylde de tre brugerbehov, der er skildret ovenfor. Som tidligere nævnt
er der ikke indlejret en bestemt pædagogisk præference i et blended learning koncept, e-læringsuddannelse eller hvad man nu vælger at kalde
det. De tre brugerbehov: praksisrettet, disciplineret og tilgængelig lærerfeedback er alle designprincipper, som både en face to face-uddannelse
og et blended learning-koncept kan tilrettelægges efter.
Teknologi
Hvor brugernes pædagogiske præference slog ud som en meget stærk
og entydig kategori i vores materiale så er brugen af nye teknologier
måske overraskende en neutral kategori for de studerendes uddannelsesvalg. Sagt meget kort så er der intet i vores materiale, der tyder på,
at en endog meget intensiv integration af digitale teknologier i IHKs
uddannelser i sig selv vil kunne tiltrække nye studerende eller modsat
skræmme nogle studerende væk. De fleste respondenterne er erfarne
mediebrugere i deres hverdagsliv og enkelte er forundret over, at brugen af it på en ingeniøruddannelse ikke er højere. Vores analyse viser
imidlertid også, at en intensiv brug af nye teknologier ikke i sig selv er et
markedsføringspotentiale, som vil tiltrække nye studerende. Integration
af it i uddannelsen er som nævnt en neutral kategori for de studerendes
valg af en ingeniøruddannelse.
Hverdagslivsforpligtigelser
Undersøgelsens for os at se vigtigste fund, finder vi når vi analyserer
den kategori, vi kalder ”hverdagslivsforpligtigelser”. Det handler helt
konkret om brugernes forpligtigelser overfor familien i form af kone/
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kæreste og børn samt de økonomiske forpligtigelser, de har i form af
bolig og daglig økonomi. Denne kategori oversættes ofte til alder, og som
regel er det også sådan, at det er de lidt ældre potentielle studerende,
som har disse hverdagsforpligtigelser. I undersøgelsen er der dog også
eksempler på, at helt unge omkring de 20 år allerede er i gang med en
livsfase fyldt med økonomiske og sociale forpligtigelser. Det vigtigste
træk ved denne gruppe af potentielle studerende er, at de skal have et
job med en almindelig lønindtægt, idet de fleste fra denne gruppe ikke
kan leve af SU. Interessant bliver det, når vi kobler ”hverdagsforpligtigelser” med kategorien ”uddannelsesbaggrund”, idet der er mange
med håndværksbaggrund, som af karrieregrunde eller af nødvendighed
er stærkt motiverede for at tage en af IHKs uddannelser. Dette er blot
ikke muligt i dag for denne gruppe, idet de ikke kan studere og have et
arbejde samtidigt, sådan som IHK har tilrettelagt sine uddannelser i dag.
Behovet fra denne gruppe er entydigt og fremtræder lige så tydeligt i
materialet som kategorien pædagogisk præference. Denne målgruppe
ønsker fleksibilitet i uddannelsestilrettelæggelsen. De ønsker et uddannelsesdesign i tid og rum, hvor det er muligt at kombinere studie og
arbejdsliv. Denne gruppe adskiller sig ikke grundlæggende fra andre
målgrupper, når vi kigger på de andre kategorier. De er i kraft af deres
modenhed lidt mere disciplinerede, især fordi de ofte er særdeles motiverede for at tage en uddannelse – men det er ikke sådan, at de på nogen
måde ønsker en uddannelse, som har karakter af selvstudium. Men
bortset fra at de tilkendegiver en højere grad af studiedisciplin, adskiller
deres pædagogiske præferencer, synet på brug af teknologi mv. sig ikke
fra de studerende, som IHK har i dag.
Dette betyder også, at vi i materialet ikke ser nogen sammenhæng
mellem kategorien ”hverdagsforpligtigelser” og kategorien ”geografisk
afstand til IHK”. De personer, der har en række økonomiske og sociale
forpligtigelser, som betyder, at de i dag ikke kan tage en uddannelse på
IHK, er bosat over hele Sjælland dvs. også i det Storkøbenhavnske område. Denne kategori også vil kunne findes i andre regioner i Danmark.
Det betyder, at det er sandsynligt, at en fleksibel tilrettelagt uddannelse vil kunne tiltrække en helt ny målgruppe fra yderområderne i
Region Sjælland. Men den samme uddannelse vil også kunne tiltrække
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en række nye studerende fra hele det københavnske opland, der har det
samme fleksibilitetsbehov, som dem fra regionens yderområder.
Vi vurderer derfor, at der vil være et stort forretningspotentiale i at
udvikle et uddannelsesdesign, der er så fleksibelt, at man kan kombinere
det med et arbejde af et vist omfang, idet IHK med et fleksibelt uddannelsesdesign vil kunne tiltrække studerende med hverdagslivsforpligtigelser fra hele Sjælland inklusiv København samt også fra andre regioner
i Danmark idet IHK med et udbud af et fleksibelt uddannelsesdesign vil
være markedsledende i Danmark
Et vigtigt fund i den forbindelse er, at undersøgelsen også viser, at
der ikke er forskel på brugerbehov relatereret til kategorien ”hverdagsforpligtigelser”, når vi ser på de potentielle nye studerende, som skal
have AK før de kan starte på ingeniøruddannelserne, og på dem som
allerede har en adgangsgivende uddannelse. Dette betyder, at skal IHK
gå ind i markedet for fleksible uddannelser skal dette ske både for AK
og for ingeniøruddannelserne, idet flere informanter kun ser et fleksibelt
uddannelsesdesign, som en interessant mulighed, hvis de kan få en hel
uddannelsesvej dækket med fleksibelt tilrettelagt undervisning.
Ovennævnte undersøgelsesresultat vedr., at et fleksibelt tilrettelagt
AK og fleksible tilrettelagte ingeniørlinjer vil kunne tiltrække en helt ny
målgruppe til IHK, adskiller sig som tidligere nævnt ikke fra det, som
en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark (herunder EASJ,
EUC Sjælland og UCSJ) har opdaget og handlet efter. At der findes en
ny målgruppe af betydelig størrelse til danske uddannelsesinstitutioner,
hvor de potentielle studerende grundet deres livsfase (hverdagslivsforpligtigelser) ikke har haft mulighed for at videreuddanne sig før uddannelsesinstitutionerne har udviklet og udbudt en model for et fleksibelt
uddannelsesdesign. Om IHK vil følge denne uddannelsestrend med
”fleksible uddannelser og livslang læring” må være et internt direktionsspørgsmål på IHK, idet undersøgelsen viser, at en sådan beslutning
vil være en afvejning mellem institutionsstrategiske interesser, institutionskulturelle interesser, uddannelsesfaglige interesser, og interesserne
hos de studerende, som ønsker en ingeniøruddannelse, men som i dag
ikke kan tage en sådan.
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Rekrutteringsprofiler
Resultatet af interviewundersøgelsen er en række profiler, der tegner
et billede, af hvem brugerne af en blended learning-uddannelse kunne
være, og hvilke krav de ville stille til en sådan uddannelse på IHK. Hver
enkelt profil er tegnet ud fra interviews med et antal informanter, ligesom
viden fra skriftlige kilder og observationer også har bidraget til at give
profilerne dybde. Profilerne er således resultatet af et analytisk arbejde,
der ud fra datamaterialet fremhæver en række karakteristiske træk ved
den enkelte brugertype. Profilerne er tænkt som et udviklingsværktøj,
der kan guide udviklingsteamet og beslutningstagerne i arbejdet med
at organisere en blended learning-uddannelse på IHK. De adskiller sig
fra IHKs nuværende brugere ved at være i en livssituation, hvor det traditionelle uddannelsesdesign, der kræver tilstedeværelse fra 8-16, enten
giver dem store udfordringer med at få deres hverdagsliv til at hænge
sammen eller helt umuliggør at de kan tage en videregående uddannelse.
HTX studenten fra regionens yderkanter:
Som allerede beskrevet i den kategoriale analyse er de fleste HTXstudenter ivrige efter at flytte ind til storbyen for at begynde på en
videregående uddannelse såvel som et mere uafhængigt voksenliv,
der udnytter byens mere kosmopolitiske atmosfære og forlystelsesliv.
Alligevel findes der også inden for denne gruppe enkelte, der føler sig
knyttede til deres lokalområde, og som derfor ikke ønsker at flytte ind
til de store uddannelsesbyer. Jesper, der går på HTX på CELF, fortæller
således: ”Jeg skal heller ikke til København. Det interesser mig ikke, at
der er mennesker omkring en 24-7. Jeg kan godt lide at bo hernede på
landet. Her kunne jeg godt tænke mig at blive…” (Fokusgruppeinterview, HTX-studerende på CELF). Jesper har tænkt sig at begynde på et
universitetsstudium efter sin HTX-eksamen og på grund af den relativt
lille undervisningsmængde, regner han ikke med, at det vil være noget
problem at pendle. Men det ville være vanskeligt for ham at forene sit
ønske om at blive boende på Falster med en uddannelse, der krævede
fuld tilstedeværelse. Selvom Jesper ikke i sig selv kan rekrutteres til IHK
(da han er mere interesseret i økonomi end de tekniske fag), kan man
udmærket forestille sig, at der findes andre som ham, der p.g.a. deres
ønsker om at blive boede i lokalområdet fravælger uddannelser, hvor
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dette ville være umulighed. Med det nuværende uddannelsesdesign vil
IHK falde ind under denne kategori.
Også blandt IHKs egne studerende fra denne gruppe er der eksempler på informanter, der ikke ønsker at flytte for at tage en uddannelse:
Stefan, der har en HTX-eksamen, læser på IHK på 6. semester og hele
tiden har pendlet til IHK, fortæller:
”Projektet [IMODUS] kommer lidt sent. Jeg kunne da godt tænke mig, at der
havde været fokus på det, da jeg skulle til at starte… og jeg stod sådan lidt…
arj…nåh, ja. Det var da også været svært, når man skal tage toget ind hver dag,
eller bilen ind hver dag. Sidde og bruge to timer hver dag på transport, det
er jo ikke sådan lige…jeg bruger to timer hver dag.” (Interview med Stefan).

Ligesom de HTX-studerende på CELF mener Stefan ikke, at det ville
være et problem at modtage noget af undervisningen hjemmefra. Da han
bliver spurgt, om han tror, at han ville have svært ved at tage sig sammen
til at deltage i undervisningen eller lave opgaver hjemmefra siger han:
”Nej….så har man ikke psyken i orden, så ville min kæreste få at vide, at nu
passer du barnet de næste fire timer, og du skal ikke forstyrre mig i det her
rum. Jeg er i skole i fire timer, og så ser du mig ikke. Jeg ville have fokus på
det. Man skal have et rum for sig selv. Det ville jeg ikke være bekymret for.
Det er ens indstilling til det. Altså, måske ville jeg falde i engang i mellem,
men hovedsagelig så ville jeg gøre det….” (interview med Stefan)

Der er ligeledes karakteristisk for denne gruppe, at de har et fortroligt
forhold til it og digitale værktøjer. En af de studerende fortæller således,
at de er ”knyttede” til deres computere (fokusgruppeinterview med
htx-studerende, CELF), og at computere i det hele taget er uundværlige
i undervisningen. Samtidig har de mobiltelefoner og nogle af dem også
”tablets”, som de bruger til at tilgå deres campusnet. En af dem modtager
allerede i dag parallelundervisning, og selvom han er utilfreds med det
tekniske niveau, opfattes it-medieret undervisning som en selvfølge (fokusgruppeinterview med HTX-studerende CELF). For disse studerende
er det ikke et spørgsmål om undervisningen skal understøttes gennem
it-redskaber, men snarere om, hvordan det gøres bedst.
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Selv om denne gruppe kun i mindre omfang efterspørger et blended
learning-uddannelseskoncept, især fordi de fleste under alle omstændigheder gerne vil flytte til en større by som en del af deres selvstændiggørelsesproces og unge voksenliv, alligevel nogen der efterspørger
en mere fleksibel uddannelsestilrettelæggelse for enten at nedsætte den
samlede transporttid eller gøre det lettere at forene studiet med andre
aktiviteter. De studerende af denne type lægger vægt på uddannelsens
sociale dimensioner, herunder muligheden for at realisere et ungdomsliv,
fester mv. og de er derfor ikke interesserede i uddannelsesdesign, der
kræver meget selvstudium Men der er desuden betydelig interesse for,
at uddannelsen udnytter de digitale mediers potentiale for repetition og
undervisningsdifferentiering. Mange af de IHKs studerende med HTXbaggrund fortæller, at de allerede benytter sig af ressourcer på nettet,
såsom portalen frividen.dk, hvor man kan se undervisningsvideoer inden
for de naturvidenskabelige fag, ligesom de studerende ved et af fokusgruppeinterviewene nævnte, at de kender til eksempler på studerende,
der har optaget undervisningen med deres mobiltelefoner og derefter
brugt den til at repetere op til eksamen (Fokusgruppeinterview, Byggeri
og Infrastruktur). Samtidig ved vi fra observationsopholdet på IHK, at
de studerende har svært ved både at nå at skrive noter og samtidig følge
med i undervisningen (observationsrapport) og derfor efterspørger at
undervisningen kan fastholdes i et medie, som de kan tilgå også efter
undervisningen.
For denne gruppe er det således gældende, at man næppe vil være
i stand til at øge rekrutteringen til IHK i nogen betydelig grad gennem
nye digitalt medierede uddannelsesformer, og der vil heller ikke være
mange (men sandsynligvis dog nogen) af de nuværende studerende,
der vil ønske at konvertere til en blended learning-model, så kan de i et
vist omfang nyde godt af en større grad af digitalisering af IHKs uddannelsesaktiviteter, såsom øget brug af videooptagelse af undervisningen
(vodcasts) og inddragelsen af flere digitale ressourcer.
Karrierehåndværkeren uden forpligtigelser
Håndværkeren med ønske om videreuddannelse er en typisk rekrutteringsprofil hos IHK, og en del af disse studerende kommer fra Region
Sjællands yderområder. De potentielle studerende i denne gruppe er ofte,
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men ikke altid, karakteriseret ved at være ret unge (under 30). En del af
disse håndværksuddannede unge flytter til København enten inden eller
umiddelbart efter studiestart, men der er også nogle, der ikke kan eller
ikke vil flytte; enten fordi de knyttet til det område, hvor de bor, eller
fordi økonomiske eller sociale omstændigheder vanskeliggør en flytning.
Disse studerende hører til dem, der potentielt vil kunne profitere mest
af IHKs planer om at udvikle blended learning-formater.
Disse håndværksuddannede studerende på IHK kendetegnes ved at
have et ønske om videreuddannelse, enten fordi de allerede nu finder
udviklingsmulighederne i håndværksfagene for begrænsede, eller fordi
de tiltrækkes af det højere kompetenceniveau og mulighederne for at
få mere udviklingsorienterede opgaver. Søren, der bor i nærheden af
Holeby, er en typisk eksponent for denne gruppe, når han om sine overvejelser om at søge ind på ingeniørstudiet fortæller:
”Jeg er ved at være færdig som elektriker og jeg kunne godt tænkte mig at
søge ind på IHK bagefter, og læse videre derinde, jeg kan godt lide at være
elektriker, men for ligesom at blive lidt mere. Det er ikke så meget for lønnen,
men for at komme ind og udvikle nogle ting. Som elektriker skal du have
det til at virke, men du ved ikke hvorfor det virker.” (Søren).

Flere af undersøgelsens informanter lægger vægt på, at tage ingeniøruddannelsen hurtigt efter deres håndværksuddannelse for ikke at blive
vant til at tjene penge og derved have svært ved at gå tilbage til at leve
af en SU. Flere af dem siger direkte, at de ikke turde vente, fordi de var
bange for, at de så ikke ville kunne ”komme videre”, selvom de måske
egentlige gerne ville have arbejdet med deres håndværksfag i en periode.
Flere fortæller også om ældre kollegaer, der ikke kom videre “mens tid
var” og nu fortryder, at de ikke tog ingeniøruddannelsen, mens de var
unge. Rent geografisk er de spredt over et større område og har eller
har haft mere end en times transporttid til IHK. Fælles for dem er dog,
at de accepterer, at det er nødvendigt at flytte til Københavnsområdet
for at kunne tage den ingeniøruddannelse, de ønsker sig. Men enkelte
udtrykker dog, at netop nødvendigheden af en flytning har holdt dem
tilbage. Om sin beslutning fortæller Søren, der overvejer at søge ind på
IHK, men endnu ikke har gjort det, således:
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”Det er også det, der holder mig lidt tilbage, det med at skulle ind og bo i
København. For jeg er meget knyttet til det hernede. Jeg kan godt lide at være
her. Og jeg har også en lille drøm at få et lille landsted. Hvor man havde
lidt god plads, sådan noget værksted og noget, ikke? (interview med Søren)

Da intervieweren spørger, om det betyder, at han ikke har så meget lyst
til at flytte til København, uddyber han:
”Nej, det har jeg faktisk ikke, men det må man tage med jo.” (interview
med Søren).

Da han så bliver spurgt, om han kunne være interesseret i en uddannelse,
hvor han kun skulle være i København nogle af ugens dage, siger han:
”Ja, for det havde jeg jo ikke nødig [at flytte], hvis det kun var to dage om
ugen. Så ville jeg nok finde en lejlighed her i området. Mange af dem, jeg snakker med har jo samme mening som mig. Mange af dem bliver jo lidt skræmte
af det, og så vil de det jo ikke så gerne, som jeg gerne vil. Og så dropper de
det fuldstændig. Ham der jeg kender, han startede også som elektriker og
nu er han så i gang med at blive installatør….men han havde hele tiden talt
om at blive ingeniør, men det er han så sprunget fra igen.” (Søren).

Det er karakteristisk for de potentielle studerende i denne kategori, at
flere af dem, selvom de ikke er knyttede til deres nuværende lokalområde, er orienterede mod livet på landet. For dem er livet storbyen ikke
en attraktion, men derimod en nødvendighed i deres studieperiode.8
At de er knyttet til livet uden for byerne er imidlertid ikke det samme
som, at de er knyttet til deres lokalområde. Typisk udviser de stor vilje
til at flytte andre stedet hen, og hvis noget forhindrer dem i det, er det
typisk en kæreste, der enten ikke kan eller vil flytte. Søren bekræfter
denne tendens, når han siger:

8
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At unge mænd i højere grad end unge kvinder orienteret sig mod livet på
landet dokumenteres i et speciale og en rapport af sociolog Jonathan Hermansen
(Hermansen 2011).

”Nu er det heller ikke fordi jeg partout skal blive boende, det er også mere det,
man kan jo også godt få et sted på Sjælland, der ligger lidt uden for, ligesom
her. Jeg vil helst bo uden for, det behøver ikke være lige midt i byen. Have
lidt plads omkring sig, så man kan gå og rode lidt. Det skal ikke være inde
midt i byen, det kunne jeg ikke tænkte mig [gentages]. Det kan være meget
sjovt at komme derind en enkelt dag, men så skal jeg også hjem igen.” (Søren)

Samtidig er det tydeligt, at nogle af dem føler sig tøvende overfor at
skulle flytte til byen og begynde på en ny uddannelse alene, og de betoner
nødvendigheden af at have ”nogen at følges med”. Som Lars, der er ven
med Søren, fortæller som sine overvejelser om at tage en videregående
uddannelse til ingeniør:
”Jeg kommer hernede fra, fra Holeby. Jeg har gået i folkeskole med Søren
og på elektrikeruddannelsen på CELF og blev færdig sidste år….Og så har
jeg gået og spekuleret på, om jeg skulle tage til København og læse videre
til stærk- eller svagstrømsingeniør. Og jeg var egentlig ret sikker på, at jeg
gerne ville være svagstrømsingeniør men….øhh….jeg var lidt den eneste, der
skulle derover, hernede fra, og jeg synes, det var lidt kedeligt at tage derhen
og skulle bo…helt alene…og også lidt hårdt, ikke….på SU. Så det endte bare
med at jeg blev hernede, tæt på hvor jeg bor, og så tog installatøren i stedet
for” (Interview med Lars).

Som det fremgår af ovenstående citater oplever både Søren og Lars det
som et stort spring at skulle flytte til storbyen. Samtidig er de skeptiske
over for skolen, over for teori uden praktisk anvendelse og over for
forelæsninger, hvor en lærer underviser 100 elever samtidig.
For denne gruppe er den praktiske dimension af ingeniøruddannelsen
vigtig, både fordi de lærer bedst ved at have det i ”hænderne”, men også
fordi de godt kan lide at se en mening med uddannelse, at vide hvad
den konkret kan og skal bruges til. Samtidig er meget velorienterede om
IHKs pædagogiske profil og vil blive tiltrukket af IHK netop fordi, der
er klasseundervisning, meget lærerkontakt og mange praktiske øvelser.
Som Søren siger om sit valg af IHK frem for DTU:
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”Ingeniørhøjskolen har jo hele tiden holdt fast i det klasseundervisning der.
Og det var jo derfor jeg valgte det” (Søren).

Måske af samme grund, er informanterne af denne type generelt meget
skeptiske over for anvendelsen af digitalt medieret undervisning, som
de straks oversætter til ”fjernundervisning”. It-medieret undervisning
opfattes som forbundet med selvstudium, at sidde alene bag computeren
og ikke kunne komme i kontakt med læreren. Som en af informanterne
siger, da vi spørger ham, om han kunne tænkte sig at modtage it-støttet
undervisning et par dage om ugen:
”Naaj, jeg ved ikke hvor meget jeg lige er tilhænger til det. Jeg kan godt
lide, at det er sådan klasseundervisning, hvor læren står der, og man laver
opgaven og læreren står ved siden af, ikke. Ellers er der jo også DTU og de
gør det meget på den anden måde. Og det var faktisk derfor jeg valgte IHK
til at starte med.” (Søren).

Generelt opfattes stoffet som værende for komplekst og omfattende til,
at man kan lære det uden at sidde i klassen. Men de studerendes skepsis
skyldes i høj grad også, at de ikke tror, at de vil kunne motiveres af en
sådan undervisning, at de ikke har tillid til egen arbejdsdisciplin og at
de frygter ikke at have adgang til læreren og hans viden og pædagogiske
kompetence. Søren forklarer det således:
”Jeg tror ikke, at jeg ville kunne på den anden måde [som digital formidlet
undervisning]….Jeg tror, jeg ville gå sur i det. Der er for meget, som man skal
tænkte over selv hele tiden, ikke? Hvor man ikke bare kan række hånden
op, så kommer læreren ned og spørger. Hvis man først skal over på computeren eller ringe til læreren [for at spørge om noget], så sidder man måske
og prøver lidt ekstra selv inden man gør det. Og det kan måske også være
meget godt, men hvis det skal være sådan hver gang, såå…..tror jeg, at jeg
løber sur i det.” (interview med Søren).

I fokusgruppeinterviewet med de studerende på adgangskurset er
holdningen generelt, at it-understøttet undervisning ikke er noget for
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dem. En studerende på AK er således enig med Søren i, at underviserens
tilstedeværelse er helt nødvendig:
”Jeg har brug for menneskelig kontakt, jeg har brug for at kunne se hvad…
at kunne stille spørgsmålene med det samme”– (fokusgruppeinterview,
AK, 220212).

Samme bekymring har Mikkel, der pendler til IHK fra en af Region
Sjællands mindre byer. Han udtrykker bekymring over, at det vil være
for vanskeligt at komme i kontakt med underviseren gennem digitale
medier, som f.eks. Skype, hvor man kan foretage videoopkald:
”Jo, jo. Jeg tænker bare, at det ville være så omstændeligt, men det er selvfølgelig også omstændeligt at køre 70 km hver dag. Det virker bare naturligt for
mig. Men det kræver selvfølgelig også at lærerne skulle være til rådighed.”
(Mikkel).

Hermed peger Mikkel også på den vigtige rolle som vaner spiller i enhver
innovationsproces. For som han selv påpeger, skal ulempen ved at skulle
i kontakt med underviseren gennem et medie som f.eks. en computer
vejes op mod den økonomiske og tidsmæssige ”ulempe”, som transporten ind til IHK udgør. Men denne transport til uddannelsesstedet er
så indgroet en del af mange af informanternes hverdag, at de end ikke
opfatter den som en egentlig ulempe, der kan undgås eller minimeres.
Samtidig er det et meget stærkt betonet tema blandt de studerende,
at de ikke mener, at de har den nødvendige selvdisciplin, til at deltage i
it-medieret undervisning. En af de studerende melder således klart ud,
at han ikke mener, at have tilstrækkelig selvdisciplin til at blive undervist
”pr. distance”:
”Jeg indrømmer gerne at… jeg ville ikke kunne gennemføre et kursus, jeg
skulle tage på fjernundervisning – det tror jeg simpelthen – selvom jeg havde
muligheden så ville jeg ikke vælge den. Men, jeg…. min arbejdsmoral er
rigtigt høj, men nej; det kunne jeg aldrig finde på. (fokusgruppeinterview,
AK, 220212).
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En anden studerende peger på den vigtige funktion uddannelsesbygningen spiller ved at tilbyde den studerende et fysisk rum, der er klart
adskilt fra hjemmerummet, som den studerende forbinder med fritid,
afslapning og underholdning:
”Også komme væk fra hjemmets fire vægge – for der er en lidt mere afslappende atmosfære der. Det gør måske ikke lige noget, at man sover en halv
time længere eller at man lige køre en lille tur for at købe noget at spise eller
– og så lige pludselig så er der gået tre timer så….” (fokusgruppeinterview,
AK, 220212).

De studerende mener, de at har brug for den disciplinerende effekt, der
ligger i at møde op et bestemt sted, at lave det samme som de andre, og
i at læreren holder øje med, om de arbejder, som de skal. En af dem siger
om oplevelsen af at ”møde ind” på IHK hver morgen:
”Men nu er jeg her [på IHK], så kan jeg lige så godt få udnyttet tiden – når
jeg er derhjemme, så kan jeg jo også lige gøre rent, så kan jeg lige… så kan
jeg lige handle, så kunne jeg lige, også kom der lige en på besøg – altså det
holder ikke. I mine øjne i hvert fald” (fokusgruppeinterview, AK, 220212).

En enkelt studerende er mere positiv end de andre, men mener på den
anden side ikke, at han ville kunne magte at modtage undervisning
hjemmefra:
”Det tror jeg er en meget god ide, hvis man har selvdisciplin til det. Det
kræver rigtig høj selvdisciplin – det synes jeg selv jeg har, men jeg er faktisk
ikke sikker på jeg kunne…kunne tage mig sammen til at sidde og kigge på
en pc skærm i 8 timer- for det er jo faktisk det, der skal til jo.” (fokusgruppeinterview, AK, 220212).

Det er dog interessant, at informanterne i undersøgelsen, der tager afstand fra at skulle undervises hjemmefra noget af tiden, på den anden
side ikke synes at have nogle problemer med at lave lektier hjemmefra.
Flere af dem fortæller, at de ofte laver lektier derhjemme enten om aftenen
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eller i weekenden, hvilket tyder på, at det ikke er selve det at arbejde
hjemmefra, men snarere mængden af hjemmearbejde, der er afgørende.
Enkelte studerende er da også mere positive overfor tanken om i
højere grad selv at kunne vælge, hvor og hvornår man vil modtage undervisning og kan godt se for sig, at dele af deres pensum ville kunne
afvikles som it-mediet undervisning:
”Jeg ville meget gerne vælge det [et blended learning uddannelsesdesign]…
to dage hjemme hvor man ville kunne tjekke op på nogle videoer, og så de
resterende dage, der ville man kunne følge op på, hvis der var nogle ting.
Altså der er undervisning, man godt kunne…altså…[omlægge til it-mediet
undervisning]” (Mikkel).

Også en anden studerende, John, kan se nogle fordele ved et blended
learning-format, hvor man nogle dage kommer på skolen og andre dage
modtager undervisning derhjemme. Han fortæller således, hvordan han
kunne forestille sig, at det skulle fungere:
”Jamen, man har gennemgået noget i skolen dagen før, et eller andet emne
i matematik eller noget, og så har man fået en hjemmeside, nu er jeg rigtig
glad for den der Frividen.dk, og så får du en række opgaver og så kunne du
have webcam-kontakt eller bare telefonkontakt med din lærer, og så kan hun
hjælpe dig igennem, hvis der er nogle problemer. For du lærer altså mest ved
det, at du selv sidder og roder. Det er superlet at sidde at kigge på tavlen,
men så når du kommer til det…så er der mange af os, der lige….kigger en
ekstra gang. ” (John).

John peger her på, at det især er, når han sidder og selv skal arbejde med
stoffet, at han finder ud af, om han egentlig har forstået det. Når han
ser det på tavlen, ser alt let ud, men når han så selv skal løse opgaverne
opdager han, hvis der er huller i hans forståelse. Også her peges der således på, at det at kunne få fat i læreren er altafgørende for, at et ”blended
learning”-format vil fungere for denne type studerende.
Hvor de studerende i denne gruppe generelt er meget kritiske overfor
tanken om at sidde derhjemme og selv skulle forvalte deres egen studieindsats, er de anderledes positive overfor tanken om, at kunne modtage
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i hvert fald noget af deres undervisning på en lokalitet i nærheden af
deres bopæl. Tanken om at møde op på en IHK-satellit og modtage itmedieret undervisning, f.eks. i form af parallelundervisning, er således
ikke fremmed for dem. Som en af de AK-studerende siger:
”Altså jeg har installeret Tandbergs videokonferences system i forsvaret til
skibe og til alle vores udsendte enheder. Så jeg har en ret stor viden indenfor
det her, og det er faktisk imponerende hvor langt de er nået. Og der kan de
faktisk tage en digital tavle med igennem også – så det er bestemt en mulighed, så hvis jeg kunne slippe for at køre herind og kunne nøjes med at
køre til Næstved, eller hvor det end skulle være”. (fokusgruppeinterview,
AK, 220212)

En anden studerende supplerer:
”Det kunne jeg sagtens finde på at vælge, fordi der, i hvert fald hver anden
dag, kunne jeg få fat i læreren. Lige hive ham til side og sige: ved du hvad,
jeg forstår ikke det her eller et eller andet…og så er det kommet rigtig langt
det her videokonferencesystem.” (fokusgruppeinterview, AK, 220212).

Også Søren, der er på nippet til at søge ind på IHK, er positiv overfor
tanken at kunne modtage noget af undervisningen i sit lokalområde:
Søren: ”Ja, det ville være det allerbedste. Det ville det. Ja, en lille afdeling.
Det ville være helt perfekt.”
Interviewer: ”Så det ville være bedre end at sidde hjemme?”
Søren: ” Ja, jeg tror man går sur i det. Det ville jeg i hvert fald gøre. Jeg tror,
koncentrationen ville forsvinde, hvis ikke der står én. Ikke fordi man ikke
har lyst til det, men så går man bare helt sur i det, hvis ikke der står én. Så
skal man hen og slå op på computeren eller ringe til nogen for at få hjælp.
Det er ikke bare lige….
Interviewer: ”Så det bedste ville være en lille lokalafdeling?”
Søren: ”Ja, det ville det. Ligesom når jeg tager min elektrikeruddannelse.”

Noget af de studerende fremhæver som en fordel ved satellit-ideen, er
at man så vil være sammen med andre studerende, som man kan snakke
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med om de ting, man ikke forstår. John mener ligesom Søren, at man
vil have lettere ved at komme og få noget ud af dagen, hvis man skal
et andet sted hen.
”Nok lidt af samme princip [som at sidde derhjemme], men i stedet for at
sidde derhjemme, så ville man nok være lidt mere motiveret for at komme
op og få noget ud af dagen. Og sidde og lave det det og så sidde og konferere
med nogle af dine studiekammerater, som også kunne komme dernedefra.
Så man kunne sidde og konferere med de andre.” (John)

Som Johns udtalelse viser, opfattes det også som en fordel, at man kan
være sammen med nogle af sine medstuderende. Men samtidig er de
andres tilstedeværelse også en kilde til bekymring for, om der nu vil
være ro i klassen og om de andre vil være disciplinerede nok, hvis der
ikke er en lærer til at holde øje med dem. En studerende fra AK fortæller:
“Jeg tænker meget på det her aspekt i, at det godt kan forstyrre undervisningen – det kan det jo også her, men her er man heldigvis flere om at lige
vende sig om og sige noget… nu tier du lige stille eller noget i den stil… det
skal være en eller anden form for registrering for at de møder op. Det synes
jeg, ellers kunne man lige så godt lave den der anden fjernundervisning vi
havde før [her refereres til en diskussion tidligere i interviewet], hvor de
sidder og læser det hele derhjemme.” (fokusgruppeinterview, AK, 220212).

Mens denne studerende udtrykker bekymring for, at der kan holdes
ro i klassen uden en underviser, er en anden studerende bekymret for,
om de andre studerendes dårlige studiedisciplin evt. kan ”smitte af” og
kommer med det forslag, at man ikke bare skal registrere tilstedeværelse,
men også om de studerende rent faktisk laver det rigtige:
”Den [ideen om undervisning i en lokal satellit] er meget god - men så skal
det i hvert fald være en eller anden form for registrering og mødepligt for
– nu har vi nogle fra vores klasse, der så ikke går her mere, men de kunne
godt finde på at sidde og spille i timen og sådan nogle ting. Og det er jo,
på trods af de mødte op så, du måler ikke… der skal være et eller andet
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resultat læreren kan gå ind og se, om de rent faktisk yder noget, laver
noget.”(fokusgruppeinterview, AK, 220212).

Disse studerende kommer ofte fra hjem uden tradition for lange eller
mellemlange uddannelser og de er derfor helt afhængige af uddannelsesinstitutionens hjælp. Ikke blot til at gennemgå det faglige stof, men også
til at strukturere en studiehverdag på en for den studerende meningsfuld
måde. For denne gruppe er det imidlertid afgørende, at den digitalt medierede undervisning ikke tilbydes med alt for frie rammer, men at der
derimod tages hensyn til gruppens selvrapporterede behov for megen
lærerstøtte, kontante krav og behov for disciplinerende foranstaltninger.
For denne gruppe har selvdisciplineringsteknikker traditionelt bestået i
at møde op på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, og gennemføre
sit (uddannelses)arbejde sammen med andre under en lærer eller chefs
supervision. Den mulighed, blended learning-formatet tilbyder for at
frisætte arbejdet i tid og rum, modtages således med en vis skepsis af
denne gruppe. Det vil således være hensigtsmæssigt for denne type af
studerende at udvikle en blended learning model, der i så vid udstrækning som muligt efterligner arbejdslivets organiseringsform. Det vil sige,
at de studerendes motivation og arbejdsindsats skal fastholdes gennem
et forpligtende format, hvor de oplever kontante krav om leverancer,
der hurtigt følges op af underviserens tilbagemeldinger, at de i vid
udstrækning skal være ”tilstede” (fysisk eller digitalt) på bestemte tidspunkter, og at underviseren skal være tilgængelig, synlig og nærværende
i så stort omfang som overhovedet muligt. For denne gruppe er ideen
om digital medieret undervisning i lokalesatellitter oplagt, ligesom et
tæt samarbejde med lokale virksomheder vil honorere denne gruppes
ønsker om en praktisk uddannelse, der er orienteret mod erhvervslivet
og som ligner det arbejdsliv de kender fra deres håndværkerbaggrund
mest muligt.
Den etablerede, der ønsker at videreuddanne sig:
Vores undersøgelse viser, at der findes en gruppe af ofte lidt ældre, der
af forskellige grunde har brug for at supplere deres uddannelse. De potentielle studerende i denne gruppe har ofte en håndværksuddannelse,
men der kan også være tale om andre forholdsvis korte uddannelsesbag68

grund. Behovet for videreuddannelse opstår enten fordi de oplever at
beskæftigelsesmulighederne for deres nuværende uddannelse ikke har
været tilfredsstillende, eller fordi deres arbejdsliv af den ene eller den
anden grund aldrig rigtig er kommet i gang eller er blevet afbrudt f.eks.
af længerevarende udlandsophold eller af fysiske skader, som betyder, at
de ikke længere kan fortsætte i deres håndværk. Deres uddannelsesmotivation kan også være at ”komme videre”, i den forstand at de ønsker at
frigøre sig for de hårde, fysiske opgaver og få mere ansvar, indflydelse
og en højere grad af kompetence. Kevin er en typisk repræsentant for
denne gruppe, når han forklarer sit valg om at læse videre sådan her:
”Jeg vil hellere sidde på et kontor, end jeg vil stå på nordsiden i regn
og slud.” (interview med Kevin), mens en anden informant, der er uddannet tømrer siger: ”Man får en fremtid, der ser lidt sjovere ud, end
at man skal rende rundt oppe på tagene…” (Fokusgruppeinterview,
bygningskonstruktøruddannelsen).
For nogle er det en medvirkende faktor for deres motivation, at de
gennem deres arbejdsliv har mødt ingeniører og har oplevet deres arbejdsopgaver som spændende. En informant fortæller således:
”… jeg er nok en af de lidt ældre; i min klasse i hvert fald. Men jeg har en
baggrund som finmekanikker og fly-mekanikker, og som stedfortræder i den
dok jeg har været i. Der har jeg også stået med ansvaret for at snakke med
ingeniørerne, så den vej har jeg taget beslutninger sammen med ingeniører
om ændringer…. og det har gjort, at jeg sender billeder ind og lægger dokumentation for, hvad der sker, og hvad der bliver gjort og de udregninger,
så der kommer et resultat ud at det. Det synes jeg, at det var interessant at
beskæftige mig lidt mere med, og så valgte jeg så at følge en drengedrøm
om at blive ingeniør”. (Fokusgruppe interview, AK, 220212).

En anden informant, der har en kort uddannelse inden for byggebranchen, fortæller, hvordan hun havde været i praktik i et arkitektfirma og
spurgte, om hun kunne blive der efter uddannelsen. Dette afviste ejeren,
men sagde samtidig, at hun kunne komme tilbage, ”hvis hun fandt på at
blive ingeniør”. (Interview med Karina). Hun har altså oplevet, at hendes
nuværende uddannelse ikke åbner for de muligheder, hun ønsker sig.
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For hende var det begyndelsen på en længerevarende drøm om at blive
bygningsingeniør, der endnu ikke er gået i opfyldelse.
En variant af denne motivationsfaktor er, at de studerende har mødt
ingeniører og oplevet, at det kunne de gøre lige så godt. Som en informant fortæller: ”Jeg har i mange år - som håndværker - tænkt om mine
ledere…hold da kæft…det kunne jeg gøre meget bedre, hvis det var mig.
Og så nåede jeg dertil i livet, at jeg ville prøve om jeg kunne gøre det
bedre….ellers må du holde din kæft jo…Så det brugte jeg adgangskurset
til.” (Kevin, 290312).
Denne forklaring antyder samtidig en rekrutteringsvej for unge fra
uddannelsesfremmede hjem, der først gennem den praktiske kontakt
med ingeniører på arbejdspladsen får afmystificeret uddannelsen og
arbejdsfeltet og begynder at se det som noget, der kunne være relevant
for dem. Denne type studerende vil af gode grunde først få interessen
for ingeniørstudiet relativt sent; dvs. efter deres første uddannelse og
opnåelsen af arbejdserfaring, og de vil derfor typisk også være mere
etablerede end unge, der tager uddannelsen direkte efter en gymnasial
eksamen eller direkte efter deres håndværksuddannelse. Samtidig antyder citatet også et andet vigtigt forhold, nemlig at IHKs adgangskursus
for denne type af studerende fungerer som en form for prøvevalg. De
er usikre på, om de kan finde ud af det, om de er kloge nok, og om det
er noget for dem. Denne usikkerhed og risikoen for nederlag betyder, at
det opleves som risikabelt at satse alt og eventuelt flytte med alt, hvad
det medfører af personlige og familiære omkostninger, ikke mindst
fordi flytningen ikke er motiveret af andre personlige motiver, så som
at ”opleve København” eller ”være tæt på det hele”. Det vil derfor for
denne gruppe være oplagt at tilrettelægge særligt AK som en fleksibel
uddannelse, således at de kan begynde under relativt trygge rammer
og uden at skulle omlægge deres tilværelse radikalt.
For mange af disse informanter er det samtidig afgørende, at de har
stiftet familie og derigennem oplever et behov for at få deres tilværelse
ind i mere faste rammer. Der er flere, der har erfaret, at de ikke længere
kan arbejde helt så meget, som de har kunnet hidtil, ligesom der er nogle
der har tjent gode penge på bl.a. off-shore arbejde, men oplever at denne
livsstil er vanskeligere at praktisere efter familieforøgelsen. Den nye rolle
som forsøger udløser således en uddannelsesmotivation, som ikke tid70

ligere har været tilstede, men den er samtidig med til at vanskeliggøre,
at denne motivation omsættes til handling.
Som Kevin kontant slår fast: ”Man har fået stiftet familie, man har
fået stiftet sig gæld” (Interview med Kevin 290312). Af samme grund er
det nødvendigt for denne gruppe med et indtægtsgrundlag, der ligger
betydeligt over hvad Statens Uddannelsesstøtte kan tilbyde. Økonomi
som en hæmsko for at tage en uddannelse tematiseres meget stærkt af
informanterne i denne gruppe; både for dem selv og for folk i deres
omgangskreds. For enkelte informanter i en sådan grad, at behovet for
at tjene penge er det, der afholder dem fra at søge ind på ingeniøruddannelsen. Karina fortæller således:
”Det der ligesom er mit problem, det er, at jeg ikke kan leve på en SU…Og
en ingeniøruddannelse er jo primært skole og dermed SU” og senere siger
hun: ” Jamen altså….lad os sige, at det der projekt går igennem [planerne
om at udvikle en fleksibel ingeniøruddannelse]. Så søger jeg ind. Men som
det er lige nu, hvor man skal starte op på skole og sådan noget.…det vil jeg
ikke kunne få til at hænge sammen.” (Interview med Karina).

Informanterne i denne gruppe har således brug for at sikre sig et indtægtsgrundlag for at kunne opretholde deres nuværende livsstil og for
at forsørge deres familier. Med ingeniøruddannelsens nuværende tilrettelæggelse er det meget vanskeligt at forene dette krav med behovet for
at tjene til livets opretholdelse; ikke mindst hvis man samtidig har børn
og en daglig transporttid på to til tre timer, hvad der ikke er ualmindeligt
for studerende i regionens randområder. Når der alligevel er enkelte
studerende af denne type, der allerede læser på IHK, er det enten, fordi
de har fundet alternative finansieringskilder (f.eks. militærets Civil Uddannelse), eller at de får betydelig praktisk hjælp fra familien. En enkelt
informant har således kun kunnet få det til at fungere, fordi han kunne
opstille en campingvogn hos en fjern del af sin familie, og fordi hans
forældre henter hans barn og laver mad til hele familien de dage, hvor
han har sønnen. (Interview med Kevin).
Samtidig betyder denne gruppes erhvervserfaring, at der er visse
emner, som de efter egen opfattelse ikke behøver så meget undervisning
i. Det gælder selvfølgelig især, hvor det er nødvendigt for de studerende
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med en forståelse for en række praktiske eller organisatoriske forhold,
som de etablerede studerende ofte vil have en indgående erfaring med og
derfor ikke ønsker at blive undervist i af en lærer, der måske har mindre
erfaring end de selv. Som en af informanterne forklarer:
”Mange af os har erhvervserfaring, og der er ingen grund til at man får at
vide, hvordan en tagkonstruktion er samlet, hvis man er tømrer, ikk... Og det
bruger de enormt meget tid på i klasseværelset. Hvordan fungerer det ude i
det virkelige liv, og det ved vi alle sammen godt, for der har vi altså været i
rigtig mange år.”(Fokusgruppeinterview, bygningskonstruktøruddannelsen).

Som citatet peger på, kommer denne gruppe til uddannelsen med meget
forskellige forudsætninger., hvilket øger behovet for at komprimere
og udvide de enkelte uddannelsesmoduler efter den studerendes individuelle behov, hvilket alt andet lige er lettere at gøre i en fleksibelt
tilrettelagt uddannelse.
Denne gruppe af studerende er kendetegnet ved at have en høj grad
af motivation. De tager uddannelsen, fordi de vil det, og ikke fordi det
er en del af et typisk livsforløb. Motivationen omfatter alt fra ønsket om
andre arbejdsopgaver, en bedre position på arbejdsmarkedet til ren og
skær interesse. Af samme grund er deres (selvrapporterede) studiedisciplin også høj, og modsat de yngre studerende med håndværksbaggrund oplever de ikke, at det er svært at tage sig sammen, fordi man
sidder derhjemme. De studerende på bygningskonstruktøruddannelsens
e-læring-del fortæller således om deres erfaringer med at gå på en netbaseret uddannelse:
”Vi er selv topmotiverede. Vi er her udelukkende fordi, det her, det vil vi…..
De unge de snakker meget i klassen, hvorimod vi sidder derhjemme. Vi arbejder mere koncentreret, fordi vi sidder derhjemme.” (Fokusgruppeinterview,
bygningskonstruktøruddannelsen).

En anden studerende på bygningskonstruktøruddannelsen supplerer:
”Ikke for at sige noget, men det [e-læring] er altså for modne mennesker, folk
der ved, hvad det drejer sig om og som begynder at tage en uddannelse i

72

en lidt senere alder. De unge har måske en lidt anden indstilling til tingene.
De skal holdes i ørene, ikke…?” (Fokusgruppeinterview, bygningskonstruktøruddannelsen).

Formentlig af samme grund er denne type studerende/potentielle studerende meget positive overfor e-læringsformen. Da vi spørger dem, hvorfor de har valgt en digitalt medieret uddannelse, giver de en række svar,
der især betoner uddannelsens fleksibilitet, men også muligheden for at
minimere hvad de opfatter som spildtid. Deres begrundelser omfatter
ønsket om mere fritid, større grad af kontrol over eget uddannelsesforløb,
muligheden for at kombinere uddannelse med familieliv samt friheden
fra at skulle indgå i en klasse med meget yngre studerende (fokusgruppeinterview; bygningskonstruktør samt el-installatør). Det er gældende
for mange i denne gruppe, at de efter at have prøvet e-læringsformen
ikke kunne drømme om at tage en uddannelse på traditionelle vilkår:
”Jeg nyder det endnu mere, når jeg så kommer på skolen og oplever, hvor
trist det egentlig er for dem, der sidder i klassen. Jeg ville dø, hvis jeg skulle
sidde hernede.” (Fokusgruppeinterview, bygningskonstuktøruddannelsen)

En anden informant, der ikke pt. er underuddannelse, men som tidligere
har været på et efteruddannelseskursus og dér har prøvet ”blended”
undervisning, fortæller endvidere:
”Vi var i Ballerup i sammenlagt tre dage over 6 uger, og resten af tiden sad
man og fik undervisning hjemmefra, hvor man kunne se hende [læreren] og
de andre medstuderende …. Og så kunne man lige som snakke med hende
over computeren. Jeg synes faktisk, det var rigtig smart. Jeg synes, faktisk
det var sjovt på en eller anden måde. Du har ikke alle de der forstyrrelser
fra alle andre folk, der sidder og snakker. Du kan sidde og koncentrere dig
om det, hun viser på skærmen. Og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du
stille hende dem og få svar. Og så kommer der forskellige prøver, som du
selv kan løse. Det kunne jeg godt lide. Jeg synes, det er skidesmart. Og så er
der ikke alle de der skide forstyrrelser. Jeg synes også det er smart på den
måde, at… selvfølgelig kan jeg ikke gøre det, når der var undervisning, men
vi holdt jo vores pauser, og så kunne jeg jo sagtens nå ud og sætte en vask tøj
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over eller sådan nogle ting og sager. Så jeg kunne stadigvæk nå at få klaret
nogle af vores hjemlige ting i pauserne. Og så ellers sætte sig ned og arbejde
videre. Og det er smart på den måde, at hvis f.eks. min søn er syg, så ville
jeg jo blive nødt til at blive hjemme fra skole for at passe min søn. Her; så
ville jeg stadigvæk kunne deltage i undervisningen, mens min søn ligger
herhjemme, og han ville stadigvæk kunne mærke at jeg er her. Og det synes
jeg er kanon.” (interview med Karina).

Det er således tydeligt, at denne gruppe har et meget klart sigte med at
tage en uddannelse, og de er meget målrettede. Den etablerede studerende har typisk et veletableret familieliv og omgangskreds og er således
primært interesseret i rent faglige fællesskaber. Af samme grund er det,
der af de yngre studerende (interview med studerende på HTX, studerende på AK og på byggeri og infrastruktur) opfattes som en ulempe,
nemlig at man skal sidde alene en del af tiden, faktisk en fordel for denne
gruppe, fordi de så både sparer transporttiden, selv kan tilrettelægge
deres tid og slipper for alt det spildtid, der er i en almindelig klasse,
hvor folk småsnakker, kommer for sent eller på anden måde forstyrrer
undervisningen. Som det fremgår af interviewet med Karina skal den
tid, som yngre studerende bruger på og med hinanden, i stedet bruges til
praktisk opgaver samt til at sikre et realistisk indtægtsgrundlag. Samtidig
er netop denne gruppe også særlig sårbar over for uforudsete hændelser,
så som børns sygedage, hvilket gør det ekstra nødvendigt med høj grad
af individuel tilrettelæggelse i tid og rum. Tillige betyder den fleksible
tilrettelæggelse, at de studerende bedre kan bruge meget tid, der hvor
forudsætningerne ikke er på plads, eller der er forståelsesvanskeligheder,
mens det, der falder let eller man måske har arbejdet med tidligere, kan
springes over eller gennemgås hurtigere.
Informanterne i denne gruppe giver samtidig indtryk af at være kvalitetsbeviste og stille krav til deres uddannelse. Fordi de tager den ud fra
et meget velovervejet ønske om at komme videre, og mange måske har
taget tilløb gennem nogle år, er de meget bevidste om, at de investerer
både tid og penge (i form af tabt arbejdstid) i deres uddannelsesforløb. De er derfor kritiske over for, hvad de oplever som uddannelsens
nedprioritering af e-uddannelsen. Som en af de studerende på en af de
deltagende e-læringsuddannelser siger:
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”Lærerne gider os ikke, de gider ikke bruge tid på os. De vil gerne have os
økonomisk, men det skal koste så lidt som muligt. Og det er lidt ærgerligt.
Vi får ikke en tiendedel af den undervisning, de får i klasserne.” (uddannelsen anonymiseret).

De er således kritiske overfor, hvad de opfatter som uddannelsens
forsøg på at gøre e-læringsuddannelsen til en pengemaskine, ligesom
de giver udtryk for, at underviserenes it-kompetencer og engagement
i e-læringsuddannelsen generelt er utilstrækkelige. Til gengæld for
deres engagement i uddannelsen forlanger de således, at uddannelsen
på samme måde tager dem seriøst og afsætter de ressourcer, herunder
undervisningstimer, som de har krav på. På denne måde er der i højere
grad end blandt almindelige, yngre studerende tale om et ”forretningsforhold”, hvor de forventer en bestemt ydelse til gengæld for deres tid
og engagement.
For mange i denne gruppe er it-støttede, fleksible uddannelsesformer
forskellen på at tage en uddannelse og ikke tage en uddannelse. For
denne type informanter er blended learning den eneste mulighed for at
tage en uddannelse, og de udtrykker begejstring, grænsende til taknemmelighed, over, at muligheden for at tage uddannelse på denne måde i
det hele taget foreligger. Som en af de studerende siger:
”Men det er jo smaddergodt, at sådan en som mig, der har været udstationeret, kan sidde helt nede fra Nairobi og tage sådan en uddannelse. ….Jeg har
været interesseret i at tage bygningskonstruktøruddannelsen, men har ikke
haft råd til det. Så nu var chancen der. ” (Fokusgruppeinterview, studerende
på bygningskonstruktøruddannelsen).

I et rekrutteringsperspektiv er det ikke uinteressant, at der tilsyneladende
findes en gruppe uddannelsesmotiverede studerende, hvis behov er
uforenelige med det nuværende uddannelsessystems organisationsform.
Kevin, som læser på IHK, er en repræsentant for denne gruppe:
”Det var tæt på, at jeg ikke havde valgt en videregående uddannelse i det
hele taget. På grund af afstanden og på grund af ufleksibiliteten.” (Interview
med Kevin 290312).
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De studerende på bygningskonstuktøruddannelsen fortæller ligeledes,
at hvis det ikke havde været for e-læringsformen, så havde de ikke taget
uddannelsen:
”Hvis der ikke havde været mulighed for e-learning, så havde vi bare fortsat
i vores gamle job.” mens en anden siger: ”Man kan jo bare gøre det, hvis
man vælger at gøre det. Men der er jo ikke ret mange, der har lyst til at få
en uddannelse på tre et halvt år, så sælger man sit hus. Det ville jo være
fuldstændig tåbeligt.”

Valget af ”blended learning” uddannelsesformater er måske nok i første omgang motiveret af uddannelseseksterne omstændigheder, men
flere af de studerende udtrykker stor tilfredshed med denne form for
uddannelsestilrettelæggelse, når de har prøvet det. En studerende på
bygningskonstuktøruddannelsen fortæller således:
”…nu hvor man har haft e-learning, så ville jeg aldrig nogen sinde kunne
vænne mig til noget andet”. (Fokusgruppeinterview, bygningskonstruktøruddannelsen).

Undersøgelsen viser således, at der findes en gruppe af studerende,
der har meget svært ved at tage uddannelse inden for det traditionelle
uddannelsessystem, der i høj grad er organiseret ved faste mødetider i
tid og rum. Denne type studerende karakteriseres ved at have ganske
andre hverdagsvilkår end majoriteten af IHKs nuværende studerende.
For denne del af IHKs nuværende og potentielle studerende gælder
det, at de har været i stand til at leve hele deres liv i regionens yderområder. De har gået i skole, taget deres kompetencegivende uddannelse
og haft arbejde og for manges vedkommende også stiftet familie. Når
uddannelsesmotivation indfinder sig, er det på et tidspunkt i deres liv,
hvor det er vanskeligt at flytte for at tage en uddannelse. Der er således
en stor risiko for, at netop denne gruppe ikke kommer videre i uddannelsessystemet af grunde, der fortrinsvis kan tilskrives traditioner
og videreførelse af industrisamfundets uddannelsestænkning. Det er
dog væsentlig at bemærke, at denne gruppe ikke er begrænset til de
potentielle studerende, der bor i Region Sjællands yderområder, da
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det vil være næste lige så vanskeligt for en håndværker med hus, bil
og familie i hovedstadsområdet at tage en uddannelse på IHK med det
nuværende uddannelsesdesign. Den potentielle målgruppe er således
ikke begrænset til Regionens yderkanter, men omfatter også mennesker
i Storkøbenhavn og omegn, der ønsker at tage en ingeniøruddannelse
i en relativt sen alder.
Netop denne gruppe ”De etablerede, der ønsker at tage uddannelse
nr. 2” hører derfor til de mest sandsynlige ”potentielle brugere” af en
blended learning-ingeniøruddannelse på IHK, såfremt man i uddannelsesdesignet tager hensyn til deres behov for maksimal fleksibilitet,
minimalt tidsspilde og maksimal kvalitet. Dette fund stemmer i øvrigt
fuldstændig overens med erfaringerne fra allerede eksisterende ”blended
learning-” eller e-læringsuddannelser, der i høj grad har haft held til at
tiltrække lidt ældre, etablerede studerende, der nyder godt at uddannelsens fleksible tilrettelæggelse.
Lead-user-profilen
Lead-user-profilen er ikke en rekrutteringsprofil på samme måde som
“karrierehåndværkeren” og “Den etablerede”. Her er snare tale om erfaringsopsamling fra IHKs nuværende studerende, der kan fortælle hvilke
digitale løsninger de studerende anvender for at løse de udfordringer,
de måtte opleve i deres studieliv, hvad enten der er tale om studerende,
der skal få en hverdag med lang transporttid til at gå op, eller det drejer
sig om studerende, der på eget initiativ bruger digitale redskaber til at
fremme egen læring. Ved at studere denne gruppe af studerende kan
organisationen opnå vigtig viden om de studerendes behov, organisatoriske præferencer og foretrukne redskab, der kan bruges til at udvikle
såvel instiutionens aktuelle som fremtidige uddannelser
Siden Eric von Hippels banebrydende bog ”Democratizing Innovation” udkom i 1986 har det været en almindelig strategi at studere de
såkaldte ”lead-users”. Lead-users er særligt dedikerede brugere, der ofte
selv udvikler på en virksomhedsprodukter eller anvender dem på en
ny og innovativ måde. Lead-users er ofte karakteriseret ved at have en
stærk personlig interesse i at udvikle nye løsninger inden for en given
branche, fordi de selv har brug for disse produkter. De er derfor oplagte
at involvere i en brugerdreven innovationsproces, både fordi de sidder
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inde med vigtig viden om feltets udviklingspotentiale, men også fordi
de drives af en stærk personlig interesse og derfor er villige til at sætte
tid og ressourcer af til at deltage i virksomhedens udviklingsarbejde.
”Lead user”-strategien har været anvendt med succes af en lang række
firmaer, ikke mindst inden for sportsindustrien, softwareudvikling og
især i Danmark også inden for medicinal- og legetøjsindustrien.
Også på IHK er det muligt at identificere sådanne ”lead users”, der
allerede nu arbejder med digitalisering af undervisningen og/eller som
i højere grad end andre vil nyde godt af et uddannelsesdesign, der er
fleksibelt i tid og rum. Her er især tale om de studerende, der på trods
af lange afstande, familiære forpligtelser og omfattende erhvervsarbejde
alligevel får hverdagen med et krævende ingeniørstudium til at gå op.
Kevin, der er 35, studerer på IHK, bor i Kalundborgområdet, er håndværksuddannet og delefar til et mindre barn, kan betragtes som en sådan
”lead user”, idet han både har en personlig interesse i udviklingen af en
”blended” ingeniøruddannelse, men også derudover ønsker at bidrage
til den overordnede politiske agenda ”at få flere unge fra yderkanterne
i uddannelse”. Kevin har således efter en samtale med en IHKs ledere
om IMODUS-projektet opslået følgende opråb på sin Facebook-væg (se
næste side).
Som det fremgår af Kevins opslag, definerer han problemerne som
manglende motivation, dårlige skoleerfaringer eller mere pragmatisk,
at der er for langt til den nærmest uddannelsesinstitution, man har
gældsat sig og er derfor nødt til at have erhvervsarbejde, eller man har
stiftet familie, med hvad det medfører af geografiske, tidsmæssige og
økonomiske bindinger. Samtidig nævner han også en række løsningsforslag, såsom fjernundervisning over nettet eller satellitter i regionens
yderkanter.9 Endvidere peger han på noget for blended learning yderst
centralt, nemlig at uddannelsens faste format, hvor en række elementer
afvikles på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt i en fastlagt rækkefølge, erstattes af en langt friere organiseringsform, hvor modulerne i
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Disse ideer har han muligvis fået gennem samtaler med ansatte på IHK, da begge
ideer fremgår som mulige løsningsforslag i projektansøgningen. Det ændrer dog
ikke på, at han ved at viderebringe dem bekræfter deres anvendelighed i hans
sociale cirkler.

Til ALLE.
Har du nogensinde haft tanken om at videreuddanne dig, eller kender nogen
som kunne gå med sådanne tanker? Så er det måske værd at læse dette.
I forbindelse med det jeg er ved at uddanne mig til, er jeg blevet bedt om hjælp
fra ledelsen på min skole. Danmark har et problem, ja ja der er nok flere men et
af dem er, at der er for få der har lyst til at få sig en videregående uddannelse, og
af de der forsøger, er der for mange der falder fra.
Det vil man i region Sjælland gerne prøve at gøre noget ved, men egentlig har
dette tråde helt op i uddannelsesministeriet. Jeg har derfor påtaget mig den
opgave at viderebringe budskabet, da jeg selv kommer fra ”udkants Danmark”
som det så fint hedder, hvis man bor øst for Roskilde..
Det går i alt sin enkelthed ud på, at man gerne vil vide, hvad der skal til for at få
DIG, eller en bekendt, til at ville noget andet eller mere med din fremtid, alt efter
hvordan man ser på det. Problemet er måske, at du har stiftet familie, sidder i
gæld til op over begge ører, tja begge dele måske endda, eller det gik ikke så
godt i folkeskolen. Du mangler måske motivation, eller der er bare for langt til
nærmeste universitet eller ingeniørhøjskole.
Selv har jeg foreslået en fjernundervisning over nettet, der kunne være
indspillede videosekvenser, som man kunne afspille, når ungerne var lagt eller
hvad ved jeg. Herfra anbefalede jeg noget i stil med frividen.dk som jeg selv har
brugt. Man kunne så mødes eks. en lørdag på en nærliggende skole og samle op
på ugens undervisning, med en lærer som kom til DIT område. Her møder man
så flere i samme båd, hvilket kunne hjælpe det med motivationen lidt måske.
Ganske vist ville det tage noget længere tid, end hvad jeg selv er blevet presset
igennem. Men jeg tror det ville måske få nogle med på vognen, hvis man kunne
passe både job og familie, men så til gengæld strække uddannelsen ud over en
længere periode. I Norge har man tilrettelagt uddannelsesforløb langt mere
fleksibelt end hvad vi har her i landet.
Men har du et andet forslag, som kunne passe din situation bedre, så kom med
det. Det bedste ville være hvis min ingeniørhøjskole kunne få lov at kontakte
dig, de mener nemlig dette alvorligt, og endnu bedre, hvis de må få lov at
interviewe dig, hvis det skulle komme så langt. Sendt dit forslag i min indbakke
gerne med kontaktoplysninger, så vil jeg give det videre.
HUSK kinesere og andet godtfolk fra udlandet, står for døren og vil ind. De vil gå
efter de gode jobs, også her i landet. Blandt andet derfor vil man gerne hæve
niveauet blandt danskere. Der er lande hvor børn undervises til kl. 23 om
aftenen, hvorefter en lovforbud måtte til for at begrænse det. Hvilke job er mon
så tilbage til os, hvis vi bliver overrendt!
Ps. Her er det ikke nok at ”synes godt om”, kun en start. 
Mvh. NN - Studerende Ingeniørhøjskolen i København (Ballerup)
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stedet kan afvikles, der hvor den studerende er, i det tempo, der passer
ham og ikke mindst strækkes eller komprimeres, således at der åbnes for
helt nye fortolkninger af, hvad et studieliv indbefatter. I et opfølgende
interview siger Kevin således:
”Jeg ville nok have gjort det her [taget en uddannelse på IHK] for længere
tid siden, hvis det havde været tilrettelagt på en for mig mere attraktiv
måde….I det, jeg har skrevet, der nævner jeg bl.a., at oppe i Norge, der har
de gjort det her [arbejdet med fleksibel uddannelsestilrettelæggelse] i lang
tid. Der er arbejdslivet bygget på en helt anden måde end os. Vi er jo vant til
at gå på arbejde 5 dage om ugen, 37 timer osv. Jeg har selv rejst som håndværker i mange år, og jeg har jo aldrig kunnet forstå, at man skulle bruge
5 dage på at arbejde 37 timer. Jeg har selv arbejdet i olieindustrien i Norge,
og jeg ved, at der har de en periode, hvor de arbejder og en periode, de har
fri. Man har tilrettelagt meget undervisning som en form for fjernstudium,
eller man mødes en gang om måneden eller to par gange om måneden, og
så er uddannelsen trukket ud over længere tid. Men det gør, at folk, de kan
passe deres familie, de kan passe deres job og samtidig dygtiggøre sig. Det
er meget svært i Danmark, hvor man mere lægger op til, at man lægger hele
sit liv på hylden, fordi nu skal du det her. Og hvis ikke du har økonomi til
det eller overskud eller tid, så må du enten lade være at uddanne dig eller
sige til familien og banken, at nu skal I ikke regne med at se mig de næste
fire år. Det synes jeg er en fejl.”

Kevin peger her på, at en øget grad af fleksibilitet i tid og rum kan muligøre uddannelse, for en gruppe, der ekskluderes i det nuværende uddannelsessystem, der i høj grad er indrettet på, at en kompetencegiven
uddannelse tages på fuld tid på en uddannelsesinstitution, der ligger
inden for pendlerafstand. Hvis man ikke har mulighed for at sige sit
arbejde op og enten flytte eller pendle, så er man i praksis afskåret fra
at tage en ingeniøruddannelse.
Samtidig har Kevin også selv arbejdet med måde, hvorpå han kan få
sit hverdagsliv til at gå op med et krævende ingeniørstudium i Ballerup.
Da han kører i bil til IHK, kan han ikke uden videre forberede sig under
transporten ved at læse eller regne opgaver. I stedet har han indtalt
sine egne noter, eller han har optaget noget af undervisningen, således
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at han kan afspille dem for sig selv under transporten ind til IHK: ”…
jeg har haft læst lektier for mig selv på en diktafon eller optaget noget
undervisning, som jeg har lagt på den bærbare, og så har volumen fået
alt hvad den kunne trække.” Jeg har ikke fået så meget fornuftigt ud af
de lydfiler, men jeg har fået mere end ingenting ud af det.” (Interview
med Kevin 29.03.12).
Også blandt IHKs ”almindelige” studerende kan man se ansatser
til, at de selv videreudvikler de undervisningsressourcer, der tilbydes
af uddannelsesinstitutionen. Således fortæller studerende om, at rigtig
mange af dem anvender undervisningsressourcer, som de finder uden for
IHK. Portalen FriViden.dk og videoplatformen YouTube, hvor man kan
se undervisningsvideoer, nævnes af flere studerende, som eksempler på,
hvordan de allerede nu arbejder med digitale undervisningsressourcer,
som de selv finder og didaktiserer (Interview m. John, fokusgruppeinterview, AK-studerende). Enkelte efterlyser kameraer i klassen, således
at man kan gennemspille timen efter behov (fokusgruppeinterview med
AK-studerende,). Som en af de studerende siger: ”Det behøver ikke nødvendigvis at være fancy smart-boardtavler og alt muligt….notater der
decideret er skrevet ned. Men bare hvor man lige kunne spole frem til det
man måske havde taget fejl af eller da han gennemgik. Det kunne faktisk
være smart.” (fokusgruppeinterview, AK-studerende). En studerende
fortæller, at han tager billeder af tavlen, mens andre går skridtet videre
og selv optager undervisningen (fokusgruppeinterview, AK-studerende).
Hermed producerer de studerende faktisk e-læringsobjekter, der kan
hjælpe dem med at repetere undervisningen, når de senere sidder alene
eller i grupper og arbejder med stoffet. Denne praksis peger på, at de
studerende har et stort behov for læremidler, der kan understøtte deres
læring, når de ikke længere befinder i den egentlige undervisningssituation. De studerende giver dog udtryk for, at de ville foretrække, at
disse læringsobjekter er valideret eller eventuelt ligefrem produceret
af deres egne lærere, således at de ikke risikerer at bruge tid på noget
forkert. De ønsker at forklaringerne er i overensstemmelse med lærerens
terminologi, pædagogiske praksis og vægtning af stoffet (interview
m. Mikkel). I princippet åbnes der også op for, at man kan benytte sin
favoritundervisers e-læringsressourcer, også selv om man ikke selv har
vedkommende i det relevante fag.
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Potentialet for anvendelse af digitale teknologier på IHK omfatter
således ikke udelukkende udviklingen af nye uddannelsesdesign, der
kan rekruttere nye typer af studerende, hvis behov ikke dækkes af den
nuværende organisationsform. Også blandt de nuværende studerende
kan der identificereres udækkede behov, der ville kunne tilfredsstilles
gennem en øget brug af digitale teknologier i uddannelsen. Det drejer sig
især om nuværende studerende med lang pendlertid, der ville nyde godt
af et mere fleksibelt design, men også studerende, der ønsker at tage deres
uddannelse som traditionel ”face-to-face”, efterspørger de muligheder
for fastholdelse og repetition, som moderne e-læringsressourcer tilbyder.
Brugerstudiet viser derfor, at der er en bred vifte af innovationspotentialer inden for dette område, der spænder fra den helt radikale udvikling
af nye fleksible uddannelser til den mere inkrementelle omlægning af
den eksisterende praksis ved i højere grad at producere og inddrage elæringsobjekter og ressourcer i de eksisterende uddannelser.

Designprincipper
Som det fremgår af metodeafsnittet i denne rapport, så er det afgørende
at inddrage brugerne og viden om brugerne i arbejdet med at nå de
mål, som er sat for udviklingsprojektet. Som tidligere beskrevet består
’brugerne’ af flere forskellige interessenter. Rapporten beskæftiger sig
primært med studerende som brugergruppe, men er også ganske kort
inde på ’underviserne’ og ’ledelsen’ som brugergrupper. Underviserne
og uddannelsesledelsen vil blive inddraget mere direkte i det videre
udviklingsarbejde, og rapporten skal også indgå i dette videre arbejde.
I IMODUS-projektet har IHK som mål at tiltrække flere studerende
til nogle af deres uddannelser, og regionen har som mål at øge uddannelsesgraden i yderområderne. I bestræbelsen på at nå disse mål er
formålet med nærværende rapport at kortlægge potentielle studerende
fra yderområderne til IHK, og at finde frem til, hvilke behov der er bestemmende for gruppen eller gruppernes valg af uddannelse henholdsvis
fravalg af uddannelse.
Den viden om de forskellige potentielle studerende og deres behov,
der er fremskaffet med denne rapport, skal nu omsættes til ’designprin82

cipper’. Designprincipper er de krav et nyt design skal leve op til, for
at man kan nå de mål, der er stillet. De følgende designprincipper er
således sat ud fra gruppen af studerende. Det er klart, at andre brugere
vil have andre behov, der vil afstedkomme andre designprincipper. På
denne måde bliver den videre udviklingsproces også en forhandling
mellem på den ene side designprincipper, der udtrykker de potentielle
studerendes behov, og på den anden side designprincipper der udtrykker institutionens (IHKs) behov – det vil sige de behov institutionens
forskellige interessenter bidrager med.
Designprincipperne er formuleret meget brede og åbne, fordi de skal
udtrykke en række ideelle minimumkrav, som de potentielle målgrupper stiller i forbindelse med et uddannelsesvalg. Designprincipperne er
krav, et konkret uddannelses- og undervisningsdesign må leve op til.
Det er dog afgørende, at designprincipperne dels kan indløses på mange
forskellige måder, og dels at designprincipperne også skal leve op til de
faglige krav, uddannelsen stiller. De sidste er ikke vores ekspertområde,
men derimod undervisernes og uddannelsesinstitutionens. Designprincipperne er et udtryk for en analyse af første fase af udviklingsmodellen,
som den er beskrevet i metodeafsnittet. Designprincipperne skal således
indgå i processen med udvikling af prototyper og den iterative proces
med afprøvning og forbedring af prototyper.
Prototyperne bliver i sig selv udviklet i en proces, hvor fageksperter og brugereksperter sammen udvikler dem fra ’problemforståelse’,
’skitser’, ’løsningsforslag’ og egentlig prototyper, der kan afprøves i
virkeligheden – i konkrete undervisningssituationer med autentisk
indhold. (Jf. Buxton 2007)
De følgende designprincipper er således udelukkende uddraget af
den viden, der er opnået om de potentielle studerende.
Det er vigtigt at pointere, at designprincipperne ikke er formuleret
ud fra et bestemt pædagogisk grundsyn, men at designprincipperne
er uafhængige af, hvordan man betragter pædagogik. Som beskrevet
i afsnittet om ’blended learning ligger der ikke et pædagogisk grundsyn i et design med ’blended learning’. Man kan således forestille sig
mange forskellige ingeniør-uddannelser, der benytter sig af et princip
om blended learning. Hvis IHK udvikler blended-learning-forløb skal
dette ske ud fra de læringsprincipper og pædagogiske værdier, IHK
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har. Endvidere skal IHK udvikle uddannelsestilbud, der er med til at
fastholde og udvikle IHK som brand.

Stilladsering og fleksibilitet
Som det er fremgået af det ovenstående er der basis for at, at IHK kan
rekruttere flere studerende ved at målrette sit uddannelsestilbud til
de særlige behov, der gælder for ’rekrutteringsprofiler’, der er blevet
analyseret frem af undersøgelsens materiale. Det eller de målrettede
uddannelsestilbud skal ikke nødvendigvis ses som nogle, der er isolerede og adskilt fra nuværende uddannelsestilbud. Der lægges ikke op
til, at IHK skal have selvstændige uddannelsesenheder ved siden af de
nuværende enheder.
Materialet peger på tre områder for nyrekruttering og øget fastholdelse:
-- Den ikke-etablerede håndværker med tilknytning10 til landet/småbysamfund
-- Den hårdarbejdende/praktisk orienterede HTX-/STX)-studerende
med tilknytning til landet/småbysamfund
-- Den etablerede håndværker
Som det også er blevet klart af undersøgelsen, er det primært hverdagslivsbetingelser og sociale forhold, der udgør nuværende barrierer for
disse ’profiler’ i forhold til at tage en uddannelse på IHK.
Det analyserede materiale peger ikke på entydige designprincipper
for, hvordan uddannelsen skal være struktureret for at tiltrække de potentielle studerende, da der er to modstridende principper, nemlig nærhed
(fysisk, social) og fleksibilitet (tid og rum). Disse principper kan stort set
fordeles på to bestemmende træk ved potentielle rekrutteringsprofiler:
-- Den ikke-etablerede med tilknytning til landet/småbysamfund
10 Det afgørende er ikke karakteren af tilknytningsforholdet (socialt, psykologisk
el.lign), men udelukkende at der er et tilknytningsforhold, der er bestemmende
for uddannelsesvalg og fravalg.
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-- Den etablerede hvis hverdagsliv er bundet op på sociale og økonomiske forpligtelser, der typisk kræver en indtægt fra erhvervsarbejde
For de ikke-etablerede med rural inklination (som føler sig tiltrukket af/
har en tilknytning til livet ’på landet’ eller i små bysamfund), hvad enten
de allerede har en erhvervsuddannelse, har været på arbejdsmarkedet
i længere tid eller lige har færdiggjort en gymnasial uddannelse, er det
fravalget af den urbane tilværelse, der er forbundet med uddannelsesinstitutionens geografiske placering, der kan få afgørende betydning for
fravalget af en ingeniøruddannelse. En lang transporttid fra bosted til
uddannelsesinstitution har ikke vist sig som markant betydningsfuld,
men det kan langt fra udelukkes, at der kunne være nogle, for hvem også
dette kan være afgørende for fravalg af en uddannelse i Ballerup. Desuden vil en nedsat afstand til uddannelsesstedet også være en attraktiv
forbedring af hverdagslivet for nogle af de, der ikke lader afstanden til
Ballerup være det afgørende for et fravalg af IHK.
Denne gruppe vurderes ikke at være så stor, men det kræver nærmere
undersøgelse at afgøre størrelsen af den.
For de etablerede, hvad enten de er håndværkere eller har været på arbejdsmarkedet gennem længere tid, er barrieren ikke den fysiske afstand,
men det forhold, at denne gruppe betragter det som afgørende, at de er i
stand til at bestride et lønnet arbejde. Denne gruppe har således ikke mulighed for at passe et studie, der fortrinsvist ligger inden for almindelig
arbejdstid. Der er mange i denne gruppe, som er stærkt motiverede til
at tage en uddannelse, men som kræver maksimal fleksibilitet i forhold
til tid og rum, hvilket vil sige, at uddannelsen primært må foregå i den
enkeltes ’rum’ og ikke uddannelsesinstitutionens rum. Denne gruppe
er ikke (primært) bestemt gennem afstand til Ballerup, men er næsten
udelukkende bestemt af, at uddannelse skal passes ind i de ledige tidslommer, som gælder individuelt for gruppen. Gruppen er den største
i forhold til undersøgelsens respondenter i forhold til potentiale for
nyrekruttering. Det skønnes, at der er tale om en særdeles stor gruppe,
men det vil kræve yderligere undersøgelser at afgøre gruppens størrelse.
For den første gruppers vedkommende (rural inklination) kan der
være forskel på, hvor selvmotiverende den enkelte er. Selvmotivering er
afgørende for hvilke typer af stilladsering, den (potentielle) studerende
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har behov for.11 Som vi har været inde på i det foregående, så er der en
del respondenter, der peger på vigtigheden af en stærk rammesættelse
af studieaktiviteter og vanskelighed ved at gøre noget, hvis det ikke
kontrolleres. Omvendt er der andre respondenter – især gruppen af elæringsstuderende ved EAS – der peger på, at det er deres (indre) mål,
der er afgørende for deres studieaktivitet.
Dette peger på to principper, der henholdsvis understøtter ydre og
indre motivering. De forskellige uddannelses- og undervisningsdesigns
skal tage hensyn til dette. Det er vores vurdering, at de forskellige rekrutteringsprofilers forskelligartede behov i forhold til at tage en ingeniøruddannelse vil kunne mødes med to forskellige designs, hvor det
afgørende er formen på stilladsering:
-- Satellitmodel som lægger op til stilladsering med stærk rammesættelse
af studieaktiviteter
-- Fleksibel model som lægger op til individuelt planlagte forløb med
’møder’ tilrettelagt uden for almindelig arbejdstid

Designprincipper for satellitmodel
••
••
••
••
••
••
••
••

Fremmøde på fysisk lokalitet
Kort afstand til hjemmet12
Lærerstyring
Praksisnær undervisning
Ligne arbejdslivet
(Projektorganisering)
Faste rammer
Nærhed til undervisere – også fysisk

11 Vi anvender her begrebet om stilladsering (scaffolding) i den brede betydning
som de strukturer og undervisere, der støtter den enkelte studerende i at udvikle
sig, så han eller hun kan gennemføre sin uddannelse. Uddannelsen kan guide
og støtte den studerende i en proces, hvor den studerende bliver mere og mere
selvhjulpen. (D. Wood et al, 1976)
12 Det er ikke undersøgt, hvor lang transport eller hvor høj/lav grad af urbanitet, der
er afgørende. Det afgørende er, at den studerende ikke føler, at det er nødvendigt
at flytte ’til byen’ for at uddanne sig
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••
••
••
••

Deadline
Kontrol
Mødepligt
Sociale aktiviteter

Disse designprincipper lægger op til en eller anden grad af parallelundervisning eller virksomhedsforankring, hvor en underviser har mulighed
for at rotere mellem forskellige lokaliteter. Dette angiver nogle rammer
for et uddannelsesdesign, og den nærmere konkretisering må ske i det
videre arbejde i samarbejde med såvel undervisere, uddannelsen og
IHKs ledelse.

Designprincipper for fleksibel model
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Maksimal frihed i tid og rum
Kollaborativt
Praksisorienteret
Konkrete projekter der ligner virkeligheden
Fagligt fokuseret
Fælles aktiviteter uden for almindelig arbejdstid
Synlige undervisere
Hurtig feedback
Skarpe deadlines

Disse designprincipper lægger op til et blended learning-forløb, hvor
de fleste aktiviteter foregår netbaserede. Det er således vigtigt at udvikle et design, som både er netbaseret, bygger på samarbejde mellem
studerende og har synlige undervisere. I afsnittet om blended learning
er det ’Månedsmodellen’ med enkelte weekendsamlinger, der er mest
nærliggende. I det videre forløb anbefales det at kigge på forskellige
e-læringskoncepter på andre teknisk-naturvidenskabelige uddannelsesinstitutioner for at se, hvordan disse har løst udfordringen med et
meget fleksibelt uddannelsesforløb.
Begge sæt af designprincipper er gældende både for AK og ingeniøruddannelserne. Vores undersøgelse viser, at der ikke er særlige krav i
forhold til, om det er det adgangsgivende kursus, der skal gennemføres,
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eller om det er selve uddannelsen som ingeniør. Det er de samme livssituationer, der er afgørende for den potentielle studerendes uddannelsesvalg.
For de potentielle studerende er det endvidere ikke nok, at AK eksempelvis udbydes som et blended forløb. Hvis de ikke har mulighed
for at gennemføre hele – eller store dele af uddannelses som et blended
forløb, vil de ikke være i stand til eller vælge IHKs uddannelser. Det kan
dog ikke afvises, at visse studerende ’får smag for’ ingeniøruddannelses,
hvis de først har gennemført et AK-forløb, hvor de ikke har været nødt
til at flytte efter det.

Designprincipper og konkret rekruttering
De to forskellige designprincipper kan anvendes til AK og ingeniøruddannelserne, da de er generiske i forhold til potentielle studerende og
uafhængige af deres indgangsforudsætninger, selvom det er sandsynligt, at lave indgangsforudsætninger og høj grad af selvmotivering ikke
forekommer hyppigt. Vi har fundet og vurderet, at det er det konkrete
stilladserings- og fleksibilitetsbehov, der er afgørende for de designs,
der er behov for af hensyn til rekruttering.
Som vi tidligere har været ind på, så er uddannelsesdesign ud fra
målgruppebehov ikke nødvendigvis det samme som markedsføring af
en uddannelse. Det er vigtigt i markedsførelsen af nye uddannelsestiltag,
at man er i stand til at beskrive uddannelserne på en sådan måde, at de
studerende får et indtryk af, hvad de skal lave og hvordan. Parallelundervisning er ikke nødvendigvis en term, målgruppen vil forbinde med
den måde, uddannelsen afvikles på. ’Blended learning’ er heller ikke en
term, hvis betydning vil være klar for de fleste i målgruppen. Det anbefales derfor også, at der gøres en indsats for at indhente oplysninger om,
hvordan potentielle studerende vil beskrive disse uddannelsesdesigns.
Her kan man igen prøve at finde ud af, hvordan studerende, der i øjeblikket er under uddannelse med blended learning inden for områder,
der ligner IHK, beskriver deres uddannelsesdesign.

Lead-user og uddannelsesudvikling
En interessant opdagelse i arbejdet med at identificere potentielle stu88

derende var, at der blandt IHKs studerende er en række studerende,
der som en del af deres egne studieaktiviteter, arbejder med metoder,
der kunne anvendes i en udvikling af undervisningen. En række af de
studerendes metoder til fastholdelse af dele af undervisningen kunne
bidrage til en forbedring af undervisningen. Det anbefales derfor, at IHK
udvikler en systematisk inddragelse af de studerende i udviklingen af
undervisningen. Der tænkes her ikke mindst på en mulighed for videndeling, så institutionen får mulighed for at inddrage især læremidler,
nogle af de studerende alligevel anvender.

Konklusion og perspektiver for det videre
arbejde
Det er rapportens konklusion, at der er muligheder for, at IHK kan rekruttere flere studerende fra yderområderne, end de i forvejen gør. Især
blandt håndværkere, der er socialt etablerede med økonomiske og sociale
forpligtelser, er der et potentiale. Denne gruppe er karakteriseret ved, at
de vil fastholde muligheden for en indtægt fra lønnet arbejde ved siden af
studierne. Dette kræver et uddannelsesdesign, hvor uddannelse foregår
uden for almindelig arbejdstid. Et meget fleksibelt blended learningdesign, vil kunne tiltrække denne gruppe. Det vurderes også, at mange i
gruppen vil have gode muligheder for at gennemføre studierne, da de er
meget stærkt (indre) motiveret for uddannelse. Gruppen er ikke isoleret
til yderområderne, men eksisterer uafhængig af urbanitet.
En anden mere heterogen gruppe består af netop færdiguddannede
fra de gymnasiale uddannelser, håndværkere og specialarbejdere med
en markant rural inklination. Denne gruppe foretrækker at uddanne sig
i eller nær ved lokalområdet (som ikke er nærmere specificeret). Denne
gruppe kan tiltrækkes ved at forlægge undervisningen eller dele a den
til lokalområderne, hvor de studerende føler sig mødt. Parallelundervisning er her et oplagt bud på et design, der tilgodeser denne gruppe. Det
er klart, at det kræver flere satellitter at dække hele Sjællandsområdet.
For begge grupper gælder det, at designprincipperne er dækkende for
de potentielle studerendes valg af såvel AK som ingeniøruddannelserne.
Derfor anbefales det at udbyde såvel AK som ingeniøruddannelserne
89

som blended learning-forløb henvendt til studerende til AK som til ingeniøruddannelserne. Det nytter endvidere ikke så meget, hvis studerende
kun kan tage AK som blended forløb, hvis de ikke får mulighed for at
studere videre ud fra en model, der passer til deres hverdagssituation.
Det er rapportens anbefaling, at der udvikles to typer af blended
learning-designs rettet til de to profiler. Det ene blended learning-princip
skal bygge på så høj grad af fleksibilitet som muligt. Det andet skal bygge
på lokale forankringer i yderområderne.
Den konkrete udvikling af disse blended learning-koncepter bør
ske i en iterativ proces, hvor de rekrutterede studerende følges nøje,
og de studerendes erfaringer anvendes i en tilpasning af designet. Det
anbefales samtidig at IHK løbende eksperimenterer med delelementer
af de to designs, så underviserne bliver fortrolige med de didaktiske
udfordringer, der ligger i blended learning i forhold til den nuværende
undervisningsform.
Det er også vigtigt at understrege, at nogle af de potentielle brugere
til et blended uddannelsesdesign udmærket kan findes blandt IHKs
nuværende ”brugere”, der med et blended learning-koncept vil kunne
få mulighed for en øget fleksibilitet i tid og rum.
Rapporten peger på de potentielle studerendes behov og har ud fra
dette genereret to forskellige sæt af designprincipper. Disse designprincipper er et indspil i forhold til fase 2 af IMODUSs udviklingsmodel.
Her skal der arbejdes videre med en konkretisering af de uddannelsesdesigns, IHK ønsker at gå videre med. I udviklingsarbejdet bliver de
fagligt kompetente – underviserne – den primære målgruppe. Det kræver
fagligt indsigt i de forskellige kompetenceområder at udvikle konkrete
undervisningsdesigns. Det må overvejes, hvordan man inddrager såvel
det ledelsesmæssige niveau som de potentielle studerende i dette videre
udviklingsarbejde. Den fortsatte involvering af undervisere og potentielle studerende kan ske i workshops, ved hjælp af tænke-højt test osv.
I første omgang lægges rapporten frem for IHK. Første skridt i det
videre arbejde bliver at diskutere rapportens indsigter, vurderinger og
anbefalinger med relevante interessenter fra IHK. Ud fra denne diskussion fastlægges det konkrete indhold i det videre arbejde med udvikling
af nye uddannelsesdesigns for IHK. Udviklingsarbejdet vil sandsynligvis
pege på, at det også er nødvendigt med en opkvalificering af undervi90

serne, hvorfor det også er vigtigt at tage dette med i planlægningen af
det videre arbejde.
Det er vores anbefaling, at der udarbejdes en konkret projektplan
for det videre udviklingsarbejde og en plan for undervisernes kompetenceudvikling, og at disse planer fremlægges for ledelsen. Ledelsens
fulde opbakning anses for at være en nødvendig forudsætning for, at
udviklingsarbejdet beskrevet i IHKs bidrag til IMODUS-ansøgningen13
kan føres til en succesfuld afslutning.
Undersøgelsens primære resultat, at et fleksibelt tilrettelagt AK og
fleksible tilrettelagte ingeniørlinjer vil kunne tiltrække en helt ny målgruppe til IHK adskiller sig ikke fra det, som en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark har opdaget og handlet efter. At der findes en
ny målgruppe af betydelig størrelse til danske uddannelsesinstitutioner,
hvor de potentielle studerende grundet deres livsfase (hverdagslivsforpligtigelser) ikke har haft mulighed for at videreuddanne sig, før uddannelsesinstitutionerne har udviklet og udbudt en model for et fleksibelt
uddannelsesdesign.
Om IHK vil følge denne uddannelsestrend med ”fleksible uddannelser og livslang læring” må være et internt direktionsspørgsmål på IHK,
idet undersøgelsen viser, at en sådan beslutning vil være en afvejning
mellem institutionsstrategiske interesser, institutionskulturelle interesser,
uddannelsesfaglige interesser, og interesserne hos de studerende, som
ønsker en ingeniøruddannelse, men som i dag ikke kan tage en sådan.

13 Udvikling af fleksibelt adgangsgivende kursus til IHK (blended learning)
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Delrapport 2:
Kvantitativ kortlægning af potentialer og
barrierer for udvikling af blended learninguddannelser på Ingeniørhøjskolen i
København
Jan Frederiksen

Undersøgelsens design og formål
Overordnet formål
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge om der findes drenge
i Region Sjælland, der kan og vil tage en ingeniøruddannelse, men
ikke gør det, pga. den geografiske afstand samt de kulturelle og sociale
udfordringer, der følger heraf. Undersøgelsen understøttes af en kvantitativ del, der kortlægger demografiske data for de tre brugergrupper.
Nærværende delrapport præsenterer den kvantitative del af analysen.

Kvantitative analyseformål, design og designrevisioner
Den kvantitative undersøgelse har som sit formål at beskrive de studerende på IHK.
De specifikke undersøgelsesmål er at:
•• Kortlægge de IHK-studerendes sociale, demografiske og uddannelsesmæssige baggrund, og derved beskrive det særegne ved de
grupper af studerende der er repræsenteret på IHK.
•• Sammenligne rekrutteringsfrekvensen af forskellige studerende over
de kommuner, hvorfra IHK rekrutterer
•• Sammenholde disse regionale rekrutteringsprofiler med resultater fra
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anden forskning om faktorer, der øger risikoen for frafald på videre
gående uddannelser.
I det oprindelige design for undersøgelsen var dette operationaliseret som en række sammenligninger mellem forskellige studerende
grupper(frafaldne, kernemålgruppe, succeshistorier), mellem forskellige institutioner m.m. Denne model er efterfølgende blevet fravalgt,
af to årsager:
1. Sammenligningerne er i meget vanskelige, for ikke at sige umulige, at
gennemføre, da en geografisk inddeling af de studerende resulterer
i grupper af en størrelsesorden (ofte under 20) som ikke analytisk er
meningsfuld. Det er endvidere også på kanten af hvad der tillades i
publikationer baseret på Danmarks Statistikdata.
2. Frafald er ikke direkte registreret hos Danmarks Statistik, hvorfor
en sådan analyseoptik ville forøge omkostningerne ved projektet
voldsomt. At indføje IHKs egne data i Danmarks Statistiks datasæt
kræver en særlig tilladelse fra Datatilsynet, og er endvidere voldsomt
kostbar, hvorfor denne mulighed ikke kunnet benyttes.
I stedet er undersøgelsesdesignets fokus lagt på kortlægningen af de
studerende som population set i forhold til en række frafaldsmæssige
og uddannelsesmæssige risikofaktorer – i betydningen forhold, der statistisk øger individer sandsynlighed for enten ikke at søge optagelse på
tertiære uddannelser, eller for ikke at gennemføre sådanne uddannelser,
hvis de optages på dem.
Det oprindelige design ville endvidere studere studenterkohorter fra
1991 til i dag. Denne beslutning er endvidere blevet ændret, så det i stedet
er de seneste seks studenterkohorter, der sammenlignes. Strækkes analyserne ud over så lang tid som det oprindelig var tænkt, bliver det p.g.a.
kommunalreform og betydelige institutionsreformer meget vanskeligt
at sammenligne data på et konkret niveau (f.eks. mellem kommuner,
eller mellem institutioner) og analyserne begrænses derfor til at være
abstraherede sammenligninger (f.eks. mellem provins og større byer).
Undersøgelsens endelige design er således at ovennævnte undersøgelsesspørgsmål besvares med afsæt i et sæt registerdata fra Danmarks
Statistik, der dække studenterpopulationen på IHK i perioden 2005-2011,
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og denne populations sociale, demografiske og uddannelsesmæssige
baggrund på optagelsestidspunktet. Den konkrete operationalisering
af disse størrelser diskuteres nedenfor.

Undersøgelsens produkt
Den kvantitative undersøgelse udmunder således i 1) en kortlægning
af de studerende sociale, demografiske og uddannelsesmæssige baggrund, 2) en beskrivelse af dennes relation til de kommuner, som der
rekrutteres fra, og 3) en analyse af hvilke risikofaktorer for frafald eller
uddannelsesfravalg, der kan antages at være af særlig betydning for IHK,
og hvordan disse faktorer fordeler sig på kommunerne.

Rapportens opbygning
Denne rapport indledes med et overblik over undersøgelsens design og
konkrete formål, hvorefter dens empiriske og metodiske konstruktion
diskuteres; i dette afsnit kan man også finde en række teoretiske konstruktioner af hvad det er for spørgsmål, der kan undersøges, og hvilken
viden der eksisterer på området.
Herefter følger et resumé af undersøgelsens væsentligste fund – denne
kan i vidt omfang læses selvstændigt – og derefter følger selve analysen,
opbygget helt parallelt med de fire undersøgelses mål angivet ovenfor.

Resume af fund
Undersøgelse konstruerer tre indeks for tre væsentlige forhold, der har
indflydelse på (1) om de studerende der har søgt optagelse på IHK i
perioden 2005-2011 er underlagt betydelige risikofaktorer for at falde fra
senere i uddannelsen og (2) om disse studerende repræsenterer gruppe,
der generelt er tilbøjelige til at fravælge uddannelse, eller kun erhverve
sig uddannelse i relativ lavt omfang.
De tre konstruerede indeks favner følgende tre forhold:
1. Fars og mors uddannelseskapital
2. Fars, mors, og studerendes økonomiske kapital
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3. Sociale og livsformsmæssige forhold, der begrænser den studerendes
uddannelsesmæssige handlefrihed, primært i form at mobilitet og
fleksibilitet
De to første indeks konstrueres helt enkelt med afsæt i registerdata for
forældrenes uddannelse og disponible indkomst, men det tredje indeks
kræver lidt mere forklaring. Det er konstrueret som en optælling af følgende handlefrihedsbegrænsende forhold:
Reducerer			Øger			
Alder over 22
vs
alder under 22
Gift/samboende
vs
ugift/ikke-samboende
Børn 		vs
Ingen børn
Indvandrer/efterkommer vs
Dansk Statsborger
Ikke-Ledig 		vs
Ledig
Længere beskæftigelse
vs.
Kort beskæftigelse
Høj indkomst
vs
Lav indkomst
Disse tre indeks bruges til undersøgelsens hovedanalyser, der undersøgelse hvordan disse indeks fordeler sig over:
-----

Studenterkohorterne 2005-2011
Køn
Uddannelser
Kommuner

På dén baggrund kan der udpeges et antal opmærksomhedspunkter
for hhv. mulig nyrekruttering for IHK, og for hvilke studentergrupper,
uddannelsernes tilrettelæggelse kan være udfordrende, og der derfor
med fordel kan overvejes anderledes uddannelsestænkning

Kohorterne – variation i rekruttering
Der kan ikke konstateres nogen egentlig variation over tid – dvs. mellem
studenterkohorterne – på de tre indeks. Det samlede billede af alle tre
indeks er dog, at IHK-populationen favner bredt, og både hvad angår
økonomisk råderum(økonomisk kapital), uddannelsesfremmedhed(ud
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dannelseskapital) og mobilitet/fleksibilitet er der meget store forskelle
på de studerende. Uanset hvilket blik man anlægger på de IHK-studerende, er der således grund til at være særdeles opmærksomhed på såvel
studenterdiversitet(der vil være stor forskel på hvilke forudsætninger
en hvilken som helst gruppe studerende har) og de studerendes handlemæssige mulighedshorisont(der vil også være stor forskel på hvilke
former for engagement og deltagelse de studerende kan afkode som
meningsfuldt, eller passende i uddannelsesrummet).

Kønsvariation
Der kan konstateres en dobbelttydig køns-skævhed over alle tre indeks:
for handlefrihedens vedkommende (og til dels for økonomisk kapital)
er der tegn på, at mændene er udsat for en vis risikoforøgelse; men
samtidig repræsenterer mændene grupper med en relativ høj mængde
af uddannelses- og økonomisk kapital, sammenlignet med kvinderne.
Dette sidste betyder at de måske ikke opnår et så højt uddannelsesniveau, som kvinder med tilsvarende social oprindelse – men omvendt
er mændene måske bedre rustet til at gennemføre IHK-uddannelse. At
være mand er således ikke i sig selv indikation på en øget frafaldsrisiko
i den undersøgte population. Derimod indikerer det, at den gruppe af
mænd, der rekrutteres, er relativt ”uambitiøse” i deres uddannelsesvalg,
sammenlignet med kvinderne. Der kan derfor på den ene side tænkes
i at rekruttere mandlige studerende med lavere uddannelsesmæssig og
økonomisk oprindelse, i det man allerede optager en sådan kvindelig
studentergruppe; og på den anden side i at sikre, at de studerende ikke
risikere en subjektiv oplevelse af at være utilstrækkeligt udfordret, eller have sat målet for lavt; dette kan naturligvis også forårsage frafald.

Variation mellem uddannelser udbudt på IHK
Sammenlignes IHKs uddannelsesudbud i perioden 2005-2011 indenfor
disse tre indeks kan der ses mindre forskelle mellem uddannelserne.
Handlefriheds-indekset peger på, at adgangskurset og stærkstrømsingeniør er uddannelser, der bør være fokus på at tilrettelægge så de
tillader de studerende stor fleksibilitet, da disse uddannelser i nogen
grad tiltrækker studerende med en bergænset fleksibilitet og mobilitet.
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Hvad angår uddannelseskapital-indekset skiller to uddannelser
skiller sig pletvis ud: Bygningsingeniør, der er overrepræsenteret i kategorierne med fædre med erhvervsuddannelse eller kort videregående
uddannelse, og stærkstrømsingeniørerne, der er overrepræsenteret i de
samme grupper, men især skiller sig ud med en meget stor andel forældrepar, hvor begge har erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse. Disse to uddannelser skiller sig altså ud som uddannelser, hvor
der er en særlig stor andel forældre med lav uddannelseskapital, og der
kan derfor være en del fornuft i at undersøge om disse uddannelser bør
tilrettelægges med særligt fokus på uddannelsesfremmede studerende.
Endelig er der indekset for økonomisk kapital: Her har Produktionsingeniør tilsyneladende en overrepræsentation af forældre med høj
økonomisk kapital, mens stærkstrøm har et markant fald for de højeste
økonomisk kapital-kategoriers vedkommende, hvilket oplagt kan indikere at de to uddannelser tiltrække to forskellige grupper af studerende,
hvad angår økonomisk oprindelse. Igen kan det indikere at stærkstrømsingeniøruddannelsen er en uddannelse, hvis tilrettelæggelse bør tage
højde for studerende med begrænset økonomisk råderum.

Variation mellem kommunerne hvorfra der rekrutteres
De studerende på IHK hidrører fra et meget stort antal kommuner. Derfor er analysen af rekruttering over kommunerne konstrueret som en
sammenligning mellem (a) hele IHKs studenterpopulation, og dermed
samtlige kommuner der rekrutteres fra; (b) alle syd- og vest-sjællandske
kommuner der ikke entydigt kan betragtes som hovedstadskommuner;
og (c) kommuner, der iht. Landdistriktsopgørelser klassificeres som
udkantskommuner.
Ser man alene på distributionen af studerende, kan man iagttage at
langt det store flertal rekrutteres fra hovedstadsområdet. Derudover er
der mindre overvægt af studerende fra nærtliggende områder, og et fåtal
fra fjerne kommuner på Sjælland. En lidt større andel kommer andre jyske
og fynske storbyer, og meget lille del fra regulære udkantskommuner.
Handlefriheds-indekset afslører en svag forskydning, både for de
sjællandske kommuner og udkantskommunerne, mod højere grader af
begrænset uddannelsesmæssig handlefrihed. Det er ikke nogen voldsomme forskelle der er tale om – mellem fem og ti procent – men de
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er alligevel væsentlige, netop fordi de sjællandske kommuner og især
udkantskommunerne udgør ganske små grupper. Det betyder nemlig
at forskelle på den ene side peger på at de studerende fra disse kommuner rent faktisk skiller sig ud, men formodentlig er nemme at overse
i hverdagen fordi de er en ganske lille gruppe. Dette betyder så også,
at en øget rekruttering fra disse områder kun kan ske, hvis man tager
udgangspunkt i netop den begrænsede uddannelsesmæssige handlefrihed, og altså tilrettelægger uddannelserne så de tager højde for de
studerendes livsformer.
Det samlede billede af uddannelseskapitalen er tilsvarende, at der i
de sjællandske kommuner, og i udkantskommunerne er mindre uddannelseskapital generelt, hvorfor spørgsmålet bliver om det er muligt at
tilrettelægge IHKs uddannelser på måde, der generelt tillader uddannelsesfremmede studerende at gennemføre dem. Dette bliver særligt
udfordrende fordi de selvsamme kommuner havde flere studerende med
mange begrænsninger på deres uddannelsesmæssige handlefrihed, og
de studerende fra udkantskommunerne derfor er underlagt en række
faktorer, der forøger frafaldsrisikoen.
Der er en meget begrænset variation i økonomisk kapital, og selvom
der også her kan ses en svag forfordeling af især udkantskommunerne,
er billedet noget mindre klart.
Det samlede billede af de tre indeks fordelt på kommunerne er således at udkantskommunerne, og i lidt ringere grad de sjællandske ikkehovedstadskommuner, er udsat for flere risikofaktorer i forhold til lav
uddannelse og uddannelsesfrafald end den samlede studenterpopulation
på IHK. Dette kommer stærkest til udtryk for begrænsningerne på uddannelsesmæssig handlefrihed, og svagest til udtryk for den økonomiske
kapital. Den samlede betydning er derfor både at de IHK-studerende
med oprindelse i disse kommuner har en højere sandsynlighed for at
falde fra, og at disse kommuner, i fald de rummer potentiale for nyrekruttering til IHK, højst sandsynligt primært kan levere studerende
der er uddannelsesfremmede, som i udgangspunktet er utilbøjelige til
at bliver studerende, og som har en øget sandsynlighed for at falde fra.
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Metodiske og empiriske forhold
Undersøgelsen baserer sig på data fra Danmarks Statistik, og der er
derfor meget begrænset mulighed for at påvirke dataproduktionen. De
forhold der vil bliver diskuteret i det følgende er derfor alene den teori,
der er anvendt til at udforme analysen, og de data der er udvalgt som
operationaliseringer i forlængelse af denne teoretiske objektkonstruktion.
Analyserne er derudover alene deskriptive statistiske teknikker, det vil
sige der alene ses på korrelationer og over/underrepræsentation. Populationens størrelse (n=3104) kunne for så vidt nok bære nogle typer af
analytisk statistik, men da data ikke rumme nogle klare effekt mål – f.eks.
en stor, velafgrænset gruppe af frafaldne studerende – kan der dårligt
måles nogen frafaldsforklarende forhold.

Risikofaktorer
Inden de ovennævnte spørgsmål og formål kan operationaliseres, er det
dog nødvendigt at kort redegøre for risikofaktor-begrebet, og hvilken
forskning der ligger bag den konkrete data-udvælgelse og analysemodel i denne rapport. De følgende betragtninger læner sig høj grad op af
Nielsen 2011, der forsøger at konstruere et frafaldrelateret risikofaktorbegreb, men derudover er der suppleret med en række nordiske studier
af rekruttering til uddannelser i generel forstand.

Risikofaktorbegrebet
Risikofaktor-begrebet er i dansk sammenhæng populariseret af Prof.
Per Schultz-Jørgensen, som en erstatning til den ofte brugte social arvmønsterbryder begrebsdualisme. Kort fortalt er modsætningen mellem
de to begreber, at social arv fejlagtigt metaforisk antyder, at forældre i
en eller anden for stand determinerer deres børns sociale skæbne – og
mønsterbrudsmetaforen fremhæver den, der undslipper den sociale
skæbne som noget usædvanligt. Mange kræfter er blevet brugt på at
demonstrere denne models utilstrækkelighed (Hansen 1995, Ejrnæs
2005), og risikofaktorbegrebet er en løsning. I stedet for at hævde at
f.eks. forældres uddannelsesniveau determinerer barnets chancer i uddannelsessystemet, skal forældrenes uddannelsesniveau i stedet ses
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som noget der øger eller formindsker risikoen, helt parallelt til f.eks.
rygnings korrelation til lungecancer. Et eksempel: børn af ufaglærte har
en 29 gange større risiko for at ikke at søge ind på en længerevarende
videregående uddannelse, sammenholdt med børn af forældre med en
medicinsk kandidatgrad eller ph.d.(Thomsen 2008).
Forestillingen er med risikofaktorbegrebet altså den, at en række
forhold – til sammen eller hver for sig – påvirker den enkelte studerendes valg af uddannelse, og gennemførselschancer i positiv eller negativ
retning. Der har vist sig spektakulært vanskeligt at opnå nogen forudsigelsessikkerhed indenfor sociale forhold, på denne måde(Munk 1999,
Ellegaard 2012). Men, eftersom begrebet uden at bliver deterministisk og
endimensionelt både kan rumme nogle klare statistiske korrelationer mellem forældrelivsbaner og deres efterkommeres livsbaner og gør det muligt
at rette blikket mod fremtidige effekter af nutidige forhold, forekommer
det velegnet til denne analyse. Med afsæt i viden om hvilke forhold der
typisk har høj korrelation med frafald og dårlige uddannelseschancer,
giver det mulighed for at opstille en række parametre for hvilke IHKstuderende, der kan tænkes at være i risikozonen.

Risikofaktorer – lav uddannelse og frafald
Den eksisterende forskning vedrørende uddannelseschancer og uddannelsesgennemførsel peger på en række relevante, og ganske velkendte
faktorer, som har afgørende betydning. For selve uddannelsesvalget kan
man pege på tre aspekter: de prospektive studerendes mulighedshorisont,
deres kendskab til uddannelsesvejene, og deres uddannelsesmæssige
handlefrihed.
Mulighedshorisonten betegner det forhold at en given uddannelse subjektiv opleves som en valgbar mulighed. Populært sagt, det er sjældent at
en ny-udsprungen students har svært ved at vælge mellem mulighederne
kunsthistorie og aktuar. Der er en social rettethed, en orientering, i unges
uddannelsesvalg, der konkret betyder at ikke alle uddannelser opleves
som relevante, interessant, eller overhovedet er til stede i den unges
bevidsthed. Et mode-ord, uddannelsesfremmedhed, betegner det forhold
at store dele af uddannelsessystemet befinder sig udenfor den unges
mulighedshorisont. Dette knyttes i uddannelsessociologien til begrebet
uddannelseskapital – det at besidde ikke blot uddannelseskendskab, men
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også at besidde et overblik over uddannelses som socialt fænomen, og
forstå relative værdier og sammenhænge i dette sociale felt (Lidegran
2009, Börjesson 2005). Konkret har en række studier i Danmark (Thomsen
2011, Faber 2008, Harrits 2005, Skjøtt-Larsen 2008) og Sverige (Lidegran
op.cit, Börjesson op.cit., Hultqvist og Palme 2006) gentagne gange dokumenteret at forældres uddannelsesniveau, og social klassebaggrund
(herunder økonomi) er en afgørende faktor for i hvilket omfang den unge
besidder et adækvat og tidssvarende billede af uddannelsessystemets
forbindelsesveje, værdisætningsprincipper og bedømmelsespraksisser.
Uddannelsesveje betegner det forhold, at der er mange forskellige forbindelser mellem uddannelsessystemets mange institutioner og niveauer
(Frederiksen et.al 2012). Nogle af disse forbindelser er formaliserede, i
form af adgangsgivende status, af meritgodkendelser etc. Men andre
af disse er langt mindre velkendte, og har karakter af branche-bårne
traditioner; fremfor klart skiltede veje mellem uddannelsesinstitutionerne er disse snarere ”trampede stier” (ibid.) Vejen fra elektriker over
installationsteknologi til ingeniøruddannelser er en sådan vej. Det er
ikke en uddannelsesvej, der typisk vejledes i på ungdomsuddannelserne
– kendskabet til den kommer snarere igennem ansættelse i faget, hvor
man kan møde kolleger, der netop har benyttet sådanne veje (Pilegaard
Jensen et.al 2012). Sådanne veje knytter sig til en arbejdskarriere, og
dermed perioder med lønarbejde som en del af den unges livsforløb.
Uddannelsesmæssigt handlerum betegner de muligheder den unge rent
faktisk har for at lade sig indskrive på en uddannelse, og bliver studerende.
Udover de rent formelle adgangskrav (karakterer og fag, der er at forstå
som uddannelseskapital), kræver en hverdag som studerende visse andre
ressourcer; konkret skal den unges livsform være økonomisk, geografisk
og familiært indrettet så livet som studerende er muligt. Typiske problemer
er at den unge ikke har økonomisk frihed til at undlade at arbejde, og klare
sig på SU; at den studerende er bosat langt fra uddannelsesinstitutionen,
og ikke har mulighed for at flytte; eller at den unge har etableret en familie, der forhindrer ham/hende i at bruge tilstrækkeligt med ressourcer
på sit studium. Disse problemer er forbundet, og kan også overlappe på
forskellige måder. (cf. Ahrenkiel 1998). Det skal her betones, at økonomi
ikke alene dækker over de unges egen økonomi – ligeså afgørende er
forældrenes økonomi, da det netop handler om et økonomisk overskud i
livsformen, der kan gøre den unge uafhængig af lønarbejde.
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Hvad angår gennemførsel, er en række af de ovennævnte forhold også
af betydning for om den studerende falder fra – helt oplagt er særligt det
uddannelsesmæssige handlerum en potentiel trussel mod gennemførsel
Frederiksen 2010, Hutters & Brown 2011). Men derudover kræves der
også særlige kompetencer af den studerende for at navigere succesfuldt
indenfor uddannelsesrummet.
Palme & Hultqvist (2006) benytter den sigende analogi til at skelne
mellem studerende: Nogen studerende står bag roret i deres uddannelse, mens andre farer vild. Denne skelnen handler på overfladen om
at påtage sig ejerskab for sit uddannelsesforløb, fremfor alene at afvente
en lærer- eller institutions-styring, men modsætningen stikker dybere
end som så. Studerende, der oplever at fare vild i uddannelsen har en
grundlæggende anderledes forståelse af selve uddannelsesprojektet,
nemlig at man ved indgangen til en ny uddannelse er sikret at opnår en
særlig position, når man komme ud på den anden side, hvis blot man
følger den slagne vej. Uddannelse er i denne forstand people processing.
Dette står i modsætning til de studerende, der står bag roret i deres uddannelsesprojekt – de ser det netop som et projekt, der ikke blot skal
gennemføres, men også gives form. Dette er en meget central forskel
mellem uddannelsesfremmede, og uddannelsesvante studerende: omgås
man uddannelse som en art lønarbejde, der blot skal udføres, eller som
en proces, der skal formgives, kontrolleres og styres? Denne skelnen
har betydning for så forskellige forhold som hvordan man besvarer
opgaver stillet i uddannelsen, hvordan man forholder sig til stedets
bedømmelseskultur, i hvilket omfang man investerer sig selv subjektivt
i uddannelsen som social institution, m.m. Lars Ulriksen har betegnet
dette som uddannelsens implicitte studerende(2004), hvormed han mener
at uddannelser i deres uddannelsestænkning forudsætter en række
egenskaber ved deres studerende – egenskaber, som det selvsagt ikke er
alle studerende der besidder. At stå bag roret på sin uddannelse, og blive
genkendt af undervisere som én, der tager ansvar for egen uddannelse, er
at besidde kapaciteten til at generere adækvate uddannelseshandlinger,
og dermed ikke alene en subjektiv indstilling til uddannelsen, men også
en ressource i sig selv.
Endelig må vi bemærke det forhold, som Lene Tanggaard betegner kreative frafald (2011)– dvs. frafald, der ikke alene er udtryk for
utilstrækkeligheder hos den studerende vis-a-vis uddannelsen, men i
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stedet betegner et aktivt, bevidst valg af noget andet. Sådanne frafald er
vanskelige at identificere, og vel ret beset ikke et oplagt spørgsmål for
en registerdata baseret kvantitativ analyse, men det er dog væsentligt
at holde sig for øje at frafald kun fra institutionens side utvetydigt kan
betegnes som et problem.
Det må også i den sammenhæng nævnes, at køn indtager et særlig
status i denne undersøgelse, på flere måder. Køn er eksplicit fremskrevet
som en væsentlig, og problembærende, kategori i IMODUS-projektet,
hvortil denne undersøgelse er knyttet. Samtidig kan der kun vanskeligt,
og under yderst specifikke præmisser, iagttages en egentlig ulighed i uddannelsesforløb, hvis køn isoleres som fri variabel (Thomsen 2011). Der er
kønsforskelle i uddannelsespraktikker, orienteringer, og kulturer – men
en egentlig chance ulighed har vist sig svær at fastholde, hvis man tager
højde for uddannelseskapital, forældrebaggrund i øvrigt m.v. Men køn
spiller endvidere en særlig rolle i denne undersøgelse, fordi IHK har en
forholdsvis ulige kønsfordeling.
En sidste faktor, der er af betydning, men som ikke umiddelbart kan
henføres til de ovennævnte kategorier, er etnicitet. En række undersøgelser (cf. Nielsen 2011) peger på etnicitet som en signifikant faktor i forhold
til både valg af uddannelse og frafaldsrisiko. Men sammenhængen er
med forskellig succes forsøgt forklaret på en række måder – såvel sprogkompetencer, kulturkendskab og sociale problemer er forsøgt koblet på
som forklaringsramme. I denne undersøgelse vil det ikke blive forsøgt
forklaret hvad det konkret er for strukturer, der giver etnicitet en betydning for uddannelsesvalg og frafald – der henvises i stedet til langt
mere omfattende studier af dette forhold, f.eks. Moldenhawer et.al. 2009
Opsummerende kan man således pege på tre væsentlige faktorer,
i spørgsmålet om hvad der har betydning for om unge starter på, og
gennemfører, en uddannelse på IHK:
-- Uddannelseskapital, der er af afgørende betydning for den studerendes oplevelse af uddannelsesmæssig mulighedshorisont, i et vist
omfang betydende for kendskab of forståelse af uddannelsesvejene,
i særlig høj grad er af betydning for den studerende evne til at navigere i uddannelsen.
-- Økonomi, der både har betydning for oplevelsen af den uddan-
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nelsesmæssige mulighedshorisont, og for det uddannelsesmæssige
handlerum
-- Familiesituation: Familiesituationen - dvs. civilstand, børn, indkomst,
ledighed, m.m. – har især betydning for det uddannelsesmæssige
handlerum. Denne overskrift dækker også beskæftigelsessituationen,
der altså ikke ses som et økonomisk forhold, men i stedet et spørgsmål
om mulighed for at være fleksibel og mobil ift. uddannelsen.
Derimod kan vi ikke i denne sammenhæng se køn som en fri variabel,
eftersom kønnets betydning faktisk er en ganske kompleks størrelse uden
entydig betydning ift. Uddannelse. Derfor vil analyserne snarere se på
køn som en kategori, der kan være forbundet med de ovennævnte tre
risikofaktorer på forskellige måder. Etnicitet vil omvendt blive opfattet
som en risikofaktor, men rent pragmatisk vil den blive opfattet som en
del af familiesituationen.
Disse forhold vil blive diskuteret nærmere i det følgende afsnit om
dataudtræk og operationalisering.
Det følgende afsnit diskuterer først hvilke data der er udvalgt til
analysen, og derefter hvordan analysen konkret er konstrueret for resten
af undersøgelsen.

Dataudtræk
Danmarks Statistiks Forskerservice tillader dataudtræk på mikroniveau,
dvs. ikke-aggregerede data på - anonymiseret - cpr-nummerniveau. Det
er et sådant datasæt, denne undersøgelse er gennemført på, for de seks
IHK-studerende kohorter 2006-2011. Året for den studerendes optagelse
på IHK er valgt som udtræksår for alle data, og der skelnes i den forbindelse ikke mellem de forskellige optagetidspunkter.
På hvert individ udtrækkes følgende grunddata, på året for uddannelsesstart på IHK:
Demografiske data
(alder, køn, etnicitet)
Forældredata
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(oprindelsesland, etnicitet, branche og hovedbeskæftigelse, højest
fuldførte uddannelse, og indkomst)
Uddannelsesdata
(Højest fuldførte uddannelse og uddannelsessted før IHK-optagelse,
igangværende uddannelser, start- og slut-tidspunkter for uddannelsen, tilgængelige karakterer)
Indkomstdata
(Bruttoindkomst, disponibel indkomst, overførselsindkomst, m.m.)
Socioøkonomisk status
(Indkomstkilde, beskæftigelse, dagpenge, ledighed, sum af ledighedsperioder og sygedagpenge)
Beskæftigelsesforhold
(beskæftigelsesgruppe, branche, arbejdsfunktion)
Partner/ægtefælledata
(civilstand, børn, oprindelsesland, etnicitet, branche og hovedbeskæftigelse, højest fuldførte uddannelse, og indkomst)
Boligdata
(bopælskommune, boligform, udlejnings/ejerskabsforhold)
Rent praktisk leveres disse data som knap 600 datafiler, der er tilgængelig
for fjernbehandling via Danmarks Statistisk forskerservice. Data kan
ikke flyttes fra Danmarks Statistiks forskermaskiner og kørsler kan kun
foretages med de programmer der her er til rådighed. I betingelserne for
arbejdet indgår endvidere det krav, at der ikke publiceres aggregerede
data, med meget små cellesummer – dvs. der f.eks. ikke må være grupper, der så små og særegne, at de individer der indgår i gruppen er i fare
for at blive genkendelige1.
Det bør nævnes at der blandt de udtrukne data er en række data,
der ikke er blevet brugt i analyserne. Det gælder enten data, der har vist
sig ikke at kunne sige noget særligt tydeligt eller noget svært-tolkeligt
(forældresbranchekoder hører til denne kategori); data, der resulterer
i udskillelse i meget små grupper, hvor analysen bliver upålidelig(det
1

DST bruger selv det eksempel, at man ikke kan opgøre afsluttede ph.d.’er
i et givet år etnisk baggrund, da dette reelt udpeger og afanonymiserer
individerne. I praksis er der i denne rapport arbejdet med samme grænse som
Undervisningsministeriets databank bruger: celler med under 4 individer er
sløret.
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gælder oprindelsesland for forældre og studerende); eller data, hvis
udsigelser er redundante, for de er stærkt korreleret med andre data(det
gælder boligform m.v., der ikke viser noget, der ikke også fremgår af
indkomst analyserne).

De tre indeks
Analysen af de ovennævnte risikofaktorer sker konkret ved at aggregere
disse forhold i tre indeks: et uddannelseskapital indeks, et økonomisk
kapital-indeks, og et familieforholdsindeks. Disse konstrueres som følger – en nærmere diskussion af konstruktionsvalgene og beskæringerne
findes under de relevante afsnit.
Uddannelseskapital: Forældres uddannelse kombineret
Økonomisk kapital: Begge forældres indkomst, samt den IHK-studerendes
indtægt
Uddannelsesmæssig handlefrihedsindeks: en optælling af alle handlefrihedsreducerende forhold:
Reducerer			Øger			
Alder over 22
vs
alder under 22
Gift/samboende
vs
ugift/ikke-samboende
Børn 		vs.
Ingen børn
Indvandrer/efterkommer vs.
Dansk Statsborger
Ikke-Ledig 		vs
Ledig
Længere beskæftigelse
vs.
Kort beskæftigelse
Høj indkomst
vs.
Lav indkomst

Studenterpopulationen – studiemæssig og demografisk
karakteristik
I dette afsnit præsenteres de konkrete data om studenterpopulationen,
først som rene frekvens oversigter, visse krydstabeller mellem relaterede
forhold.
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Køn, og uddannelse
År for studiestart på IHK

Frekvens

Procent

2005

350

11,3

2006

382

12,3

2007

385

12,4

2008

390

12,6

2009

442

14,2

2010

518

16,7

2011

637

20,5

Total

3104

100,0

Tabel 1: population fordelt på optagelsesår

I tabel 1 ses de 3104 studerende som indgår i datasættet, fordelt på optagelsesår. I lighed med resten af uddannelsessystemet (Frederiksen 2010)
sker der en øget tilgang fra 2008, og denne fortsætter frem til 2011, hvor
der næsten er sket en fordobling af optaget ift. 2005.
I tabel 2 ses de studerende fordelt på køn.
Køn
uoplyst

Frekvens

Procent
122

3,9

Mand

2373

76,4

Kvinde

609

19,6

3104

100,0

Total
Tabel 2: kønsfordeling

Som det fremgår, er der en ikke overraskende overvægt af mænd. Mellem
hver fjerde og hver femte nyoptagen studerende er kvinde, er selvom der
er et vist udsving over de seks kohorter, er billedet generelt ret stabilt,
som det ses i figur 1 på næste side.
En anden måde at anskue kønsfordelingen på er det såkaldte segre-
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gationsindeks (Mærkedal 1990). Segregationsindekset er en beregning,
der udtrykker hvor stor en del af studenter populationen, der ville skulle

bytte pladser, for at opnår en ligelig kønsfordeling.2

Figur 1: Kønsfordeling over kohorter
Figur 2: Kønssegregationsindeks

2

Konkret beregnes indekset således: SI = ∑ |x2 -y |, hvor x og y betegner andelen af
hhv. kvinder og mænd på hver enkelt uddannelse.
n
i=1

i

i
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Segregationsindekset for IHK har for de seks kohorter udviklet sig som
det ses i figur 2. Kønssegregationsindekset er en meningsfuld måde at
anskue kønsfordelingens udvikling over tid, fordi beregningen gør kønsfordelingen klart sammenlignelig mellem kohorterne. Og figur 2 viser
et forholdsvis stabilt billede, med et segregationsindeks mellem 25 og
35 % for de seks kohorter, uagtet at der altså i denne periode er sket en
stor øgning i antallet af optagne studerende. Der er altså med andre ikke
sket kønsmæssige ændringer i rekrutteringen i denne periode. I tabel 3

Uddannelse

Køn
uoplyst

M

Total

K

Eksporting.,ing.prof.ba

0%

56%

44%

560

Bygning,ing.prof.bach.

1%

77%

23%

550

Adg.eks.,ingeniørudd.

8%

79%

13%

486

Svagstr.,ing.prof.bach.

8%

81%

10%

387

IT,ing.prof.bach.

6%

89%

6%

340

Maskin,ing.prof.bach.

9%

78%

13%

279

Produkt.,ing.prof.bach.

1%

78%

21%

224

Stærkstr,ing.prof.bach.

0%

97%

3%

118

Bæredyg.energ,ing.
pro.b

0%

95%

5%

63

Proc.-innovat,ing.pro.b

2%

74%

23%

47

Sundh-omsorgtek,ing.
pro

0%

59%

41%

34

Diploming.prof.bach
una

0%

83%

17%

12

Diplomingeniør prof.
bac

0%

75%

25%

4

total

4%

76%

20%

3104
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nedenfor kan kønsfordelingen ses på de enkelte uddannelsesretninger,
der har eksisteret i de seks år, der undersøges.
Tabel 3: Kønsfordeling, uddannelsesretninger

De nederste fem uddannelsesretninger3 omfatter et så lille antal individer at videre analyse må tages med ganske store forbehold – dette
er markeret her (og i de følgende tabeller) med kursiv. Men det fremgår
at der er en ganske stor forskel på kønsfordelingen indenfor de enkelte
uddannelsesretninger, hvorfor en første pointe er at rekrutteringsprofilerer mellem de forskellige uddannelser allerede er meget forskellige.
Disse første oversigter peger altså på IHK som en institution med øget
rekruttering, men stabile rekrutteringsprofiler – der dog er forskellige
uddannelserne imellem.
Vi vil nu gå nærmere ind på de nyoptagne studerendes demografiske
profiler.

Familiesituation og demografi
Alder
De studerendes alder er markant koncentreret om de tidlige tyvere.
Figur 3 viser den konkrete aldersfordeling, mens Tabel 4 viser aldersAlder

n

%

Under 21:

693

22%

21-22

828

27%

22-26

804

26%

over 26

657

21%

uoplyst

122

4%

3104

100%

total

fordelingen når de studerende opdeles i kvartiler. Som det kan ses, er
3

Der er ikke i denne undersøgelse gjort noget forsøg på at sammenholde de
forskellige uddannelser på IHK mere substantielt. Man kan have sine mistanker
om hvorfor eksportingeniør kan tiltrække 44% kvinder, og stærkstrøm kun 3%,
men sådanne overvejelser rækker ud over hvad denne undersøgelse kan rumme.
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der nok en koncentration af studerende omkring 22 år, men faktisk er
der en meget stor spredning.
Figur 3: Aldersfordeling

Tabel 4: Alderskvartiler

Faktisk optages der studerende helt op til 67 år, og langt op i trediverne er der tale om grupper på mellem 50 og 20 studerende. Dette
indikerer en sammensat gruppe af studerende, og en gruppe med vidt
forskellige livssituationer.
Familiesituation
Bevæger vi os videre til de studerendes familiesituation, bør det derfor
ikke overraske at vi her møder et sammensat billede. I tabel 5 og 6 ser
vi henholdsvis de studerendes civilstand ved optagelsestidspunktet, og
antallet af børn i deres familie. Tabel 5 viser, at lige over halvdelen af de
studerende er samboende eller gift, og faktisk er knap hver tredje gift –
noget der kan tages som en indikation på et ganske etableret familieliv.
Tilsvarende er over halvdelen af de studerende forældre ved optagelsestidspunktet. Disse forhold – at etabler sig som del af en familie – er
yderst betydningsfulde faktorer i den dimension som i de indledende
operationaliseringer blev omtalt som uddannelsesmæssigt handlerum;
Civilstand

Frekvens

Procent

0

1423

45,8

13,9

1

434

14,0

1324

42,7

2

482

15,5

2703

87,1

3

183

5,9

401

12,9

4+

103

3,2

3104

100,0

2625

84,6

479

15,4

Frekvens

Procent

ægtepar

947

30,5

samboende par

432

enlig
Total
Uoplyst

Antal børn

Total
Uoplyst

familie og forældreskab er forhold, der
3104
100,0
nødvendiggør en forholdsvis stabil og
forudsigelig økonomi, og begrænser
den studerendes mobilitet, og fleksibilitet ift. Uddannelsens tilstedeværelses- og arbejdskrav.
Tabel 5: Civilstand
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Tabel 6: Antal børn

Der er altså noget, der tyder på at gruppen af studerende rummer en
opdeling mellem de familiemæssigt etablerede, og de ikke-etablerede.
Der kan ikke umiddelbart iagttages nogen nævneværdige forskelle mellem de seks kohorter hvad angår familieforhold, hvilket må udlægges
som et udtryk for at rekrutteringsprofilerne er ganske stabile, også hvad
angår familieforhold.
Etnicitet
Det udtrukne datasæt rummer også oplysninger om de studerendes
Etnicitet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

dansk

63%

63%

59%

61%

60%

60%

61%

61%

indvandrere

31%

28%

25%

28%

23%

22%

22%

25%

6%

9%

16%

11%

16%

18%

17%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

efterkommere
Total

statsborgerskabsforhold – specifikt om de selv har dansk statsborgerskab,
om de er indvandrere (i betydningen har et ikke-dansk statsborgerskab),
eller om deres forældre er indvandrere. Tabel 7 viser hvordan de seks
studerende kohorter er sammensat i den henseende:
Tabel 7: Statsborgerskab og kohorter

Udviklingen mellem de seks kohorter viser faktisk også her en høj grad af
stabilitet – der ses så godt som ingen forandringer i fordelingen, bortset
fra en øget andel af efterkommere, på bekostning af antallet af indvandrere. Denne forskydning er dog kongruent med andelen af efterkommere i befolkningen som helhed, og derfor må også denne fordeling ses
som udtryk for en stabil rekrutteringsprofil. Men som nævnt tidligere,
etnicitet i betydningen ikke-dansk kulturbaggrund, er veletableret i
forskningen som en risikofaktor, og som sådan vil den blive forfulgt i
denne undersøgelse.
Opsummerende kan der således siges om disse familie- og demografiforhold siges, at der er en klar rekrutteringsprofil, der heller ikke her
er blevet på virket af udsving i optaget over den undersøgte periode.
Indenfor både alder, familiesituation og etnicitet kan der dog ses klare
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skillelinjer mellem grupper, for hvem uddannelsesvalg og studieliv må
udspille sig meget forskelligt, på grund af forskelle i deres livsform og
familiesituation.

Beskæftigelse og indkomst
Et væsentligt incitament til at tage en uddannelse kan være at man er
ledig, og enten selv opfatter uddannelse som en mulig strategi for at
Ledig i år for IHK-optagelse

Frekvens

Procent

nej

2583

83,2

ja

245

7,9

uoplyst

276

8,9

3104

100,0

Total

opnå beskæftigelse, eller at man af a-kasser m.v. opfordres til at videreuddanne sig.
De studerende der optages på IHK har dog kun i begrænset omfang
været registreret som ledige i året før deres optagelse på IHK som det
ses af tabel 8
Tabel 8: Ledighed i 12 måneder før optagelse

Dette skyldes formodentlig at en stor del af de studerende også var
under uddannelse i perioden før optagelse – og at en anden gruppe
var i beskæftigelse. Det ville stemme meget godt overens med den
alders- og familiemæssige sammensætning af studentergruppen – der
sås jo en opdeling i meget unge uden familie, og ældre med familie.
Det er af den grund ikke klart om ledighed her kan ses som en egentlig
risikofaktor for de IHK-studerende. Det kunne her være en mulighed
at se på ledighedsperiodens længde, men den viser sig meget vanskelig
at sammenligne, og meget arbejdskrævende, da der for langt de fleste
studerendes vedkommen er tale om flere beskæftigelsesforhold, og flere
ledighedsperioder, og ikke blot en sammenhængende ledighedsperiode.
Dertil kommer de former for ikke-ledighed, der ikke umiddelbart kan
oversættes til reel beskæftigelse: uddannelse, kurser, jobtræning, løntilskud, m.v. Skal ledighed relateres til uddannelse, kan man ikke blot
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ignorere disse forhold. Derfor er en rent ledighedshistorik en kompliceret
løsning. Men i stedet kan man betragte ledighed i kombination med
andre variable, der beskriver de studerendes hidtidige beskæftigelse,
og dette gør beskæftigelsestemaet lidt mere overskueligt at analysere.
Den første interessante variabel vedrørende de studerendes beskæftigelseshistorie der kan tilføjes er spørgsmålet om, hvor længe studerende
har været på arbejdsmarkedet før de blev studerende. Dette forhold er
År beskæftigelse før optagelse på IHK
under 1 år arb

Frekvens

Procent
441

14,2

1-2 år arb

1202

38,7

3-5 år arb

558

18,0

5+ år arb

627

20,2

uoplyst

276

8,9

3104

100,0

Total

yderst interessant, fordi det tillader os at skelne mellem på den ene side,
studerende med et kort ophold på arbejdsmarkedet før de læser videre,
og studerende, for hvem det at starte på en uddannelse potentielt kræver
store tilpasninger i livsstil og økonomi. Tabel 9 giver et overblik over de
studerendes beskæftigelse før de blev optaget på IHK:
Tabel 9: Beskæftigelse før optagelse

Kun hver syvende IHK-studerende har under et års beskæftigelse bag
sig, når de optages, mens omtrent halvdelen har tre år eller mere bag
sig. Ledighed efter under et års beskæftigelse er af en noget anden
betydning end ledighed efter fem års beskæftigelse, og dermed får vi
her et anderledes indblik i de IHK-studerendes beskæftigelseshistorie.
Man kan sige, at den uddannelsespolitiske dagsorden om at bringe
de unge hurtigt videre fra ungdomsuddannelserne ikke har haft den
store effekt på en stor del af de IHK-studerende her. Her ses i stedet en
studerendegruppe, hvoraf 40 % vedkommende har arbejdet i over 3 år
– inden de søgte ind på uddannelsen. Den familieopdeling, som der var
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antydninger af i ledighedshistorikken ovenfor, kan således genfindes i
beskæftigelseshistorien: de studerende deler sig i grupper med kort eller
længere tids beskæftigelse før studiestart.
Det bliver i den forbindelse vigtig at finde ud af om den beskæftigelse,
der ligger forud for studiestart repræsenterer en egentlig karriere (fx
som faglært elektriker) eller snarere har karakter af en pause, i form af
et midlertidigt lavtlønnet job(fx som pædagogmedhjælper)
Derfor kigger vi nu på de studerendes indkomst i året for deres studiestart. Den valgte variabel fra Danmarks Statistik er kontantløn fra
arbejdsgivernes oplysningssedler4 - det vil sige der er tale om nettolønoplysninger fra samtlige den studerendes beskæftigelsesforhold. Tallene
inkluderer ikke nogen overførselsindkomster, men alene indtægt fra
regulære beskæftigelsesforhold.
I tabel 10 ses disse lønoplysninger for alle studerende i populationen, opdelt i fire omtrent lige store grupper: lønindkomst under 10.000,
mellem 10 og 55.000, mellem 55 og 120.000 og mere end 120.000 kroner.
Det kan allerede af disse indkomst-inddelinger nok ses, at en meget
Årsindkomst(Disponibel), år for IHK-optagelse

Frekvens

Procent

uoplyst

276

8,9

IHKår-løn<10k

706

22,7

IHKårløn:10k-55k

695

22,4

IHKårløn:55k-120k

735

23,7

IHKårløn>120k

692

22,3

3104

100,0

Total

stor del af de IHK-studerende ikke alene ernærer sig ved denne indkomst; og faktisk er det kun knap en fjerdedel af de studerende, der
har haft en indkomst i den højeste gruppe, hvor indkomsten overstiger
udeboende SU. Det virker derfor rimeligt at antage, at det ikke kan dreje
sig om mere end denne fjerde del af de studerende, der rent faktisk har
levet alene af denne indkomst – mens de øvrige studerende enten har
4

Dokumentation findes her: http://www.dst.dk/tilsalg/forskningsservice/
Dokumentation/hkt4forsker/hkt4_variabel_liste_forsker/hkt4_variabel.
aspx?fk=23484
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været hjemmeboende, eller har modtaget overførselsindkomster som
SU, dagpenge, kontanthjælp, m.v.
Tabel 10: Arbejdsgiverudbetalt indkomst i år for studiestart

Familieforholdsindeks
Skal alle disse forhold vedrørende de studerendes familiesituation,
demografi, og beskæftigelse samles i en beskrivende variabel, må vi nu
se på de opdelinger, som data peger på. For at konstruere et indeks for
familiesituationen som risikofaktor for uddannelsesvalg og frafald, skal
indekset optælle de forhold der begrænser den studerendes uddannelsesmæssige handlefrihed. Et sådant indeks er opstillet nedenfor, for de
forhold, der er diskuteret i dette afsnit. Selve indekset vil efterfølgende
blot bestå i en optælling af de handlefrihedsreducerende forhold for
hver enkelt studerende.
Uddannelsesmæssig handlefrihed
Reducerer			Øger			
Alder over 22
vs
alder under 22
Gift/samboende
vs
ugift/ikke-samboende
Børn 		vs.
Ingen børn
Indvandrer/efterkommer vs.
Dansk Statsborger
Ikke-Ledig 		vs
Ledig
Længere beskæftigelse
vs.
Kort beskæftigelse
Høj indkomst
vs.
Lav indkomst
Dette indeks resumerer i alt væsentligt de forhold der blev diskuteret
under handlefrihed i den indledende diskussion af risikofaktorer. Indeks
optæller de forhold, der reducerer den studerendes uddannelsesmæssige
handlefrihed – og det er i denne sammenhæng for langt størstedelens
vedkommende forhold, der er udtryk for en etableret livssituation. I
denne situation er tolerancen for indkomsttab begrænset, mobilitet og
fleksibilitet er begrænsede, og den studerende vil derfor potentielt have
vanskeligheder med både at træffe et (omkostningsfuldt) valg om at blive
studerende, samt vil have vanskeligheder med at opretholde de subjek119

Uddannelsesfrihed, reduktionsindeks

Frekvens

Procent

0

147

4,7

1

606

19,5

2

954

30,7

3

807

26,0

4

414

13,3

5

147

4,7

6

29

,9

3104

100,0

Total

tive tids- og arbejdsinvesteringer, som en uddannelse kræve. Ud over
disse forhold er Indvandrer/efterkommer/dansk statsborger medtaget
i dette indeks. Det er måske ikke primært et handlefrihedsbegrænsende
forhold, men det er en social indikation på både øget frafaldsrisiko, og
anderledes uddannelsesvalg, og selvom etnicitet ikke i sig selv begrænser den studerendes uddannelsesmæssige handlefrihed, er det altså en
indikator for andre og mere komplekse sociale forhold, der statistisk er
handlefrihedsbegrænsende. I tabel 11 nedenfor ses indekset over uddannelsesmæssig handlefrihed, og fordelingen af studerende på det:
Tabel 11: Uddannelsesmæssig handlefrihed

Socioøkonomisk baggrund og uddannelseskapital
Dette afsnit af undersøgelsen fokuserer på at konstruere indeks for
den studerendes socioøkonomiske baggrund – konkret i betydningen
forældres uddannelsesniveau og indkomst. Som diskuteret i det indledende teoriafsnit, er uddannelseskapital – i betydningen en selvfølgelig
forståelse, afkodning og strategisk vurdering af uddannelsesfænomener
– og økonomisk kapital afgørende især hvad angår uddannelsesvalget,
men også i forhold til senere at klare sig på uddannelserne, og undgå
frafald. I dataudtrækkets opbygning er der konsekvent brugt det juridiske forældrebegreb, hvilket betyder at adoptivforældre m.v. forstås som
forældre, men også at fraskilte forældre, der ikke deler forældremyndigheden resulterer i at den forælder, der ikke har forældremyndighed
ikke optræder i datamaterialet. Dette valg er truffet fordi stort set al
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uddannelsessociologisk forskning finder en langt større betydning i
opdragelse og familiemæssig socialisering (og altså de personer som
barnet vokser op sammen med) end i biologiske forældreforbindelser.

Uddannelseskapital
Uddannelsesniveau kan selvfølgelig opgøres på mange måder, og især

Mors uddannelsesniveau

Frekvens

Procent

Uoplyst

975

31,4

Grundskole

532

17,1

Erhvervsudd.

676

21,8

Erhvervsgym

21

,7

Almen gym

109

3,5

KVU

115

3,7

MVU

526

16,9

Bachelor(Univ.)

12

,4

Kandidat/LVU

133

4,3

5

,2

3104

100,0

Ph.d./forskerudd
Total

uddannelsens art kan siges at være relevant i denne her sammenhæng
– forældre med naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser spiller
ganske givet en særlig rolle ift. at søge ind på IHK. Den skelnen fører dog
til en meget omfattende analyse, og eksisterende forskning på området
peger forholdsvis klart på at uddannelsesniveau er langt mere afgørende
faktor end uddannelsens art (Lidegran 2009). Derfor er analysen her
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begrænset til at kortlægge de studerendes forældres uddannelsesniveau
i ret grove termer: der skelnes alene mellem forskellige ungdomsuddannelsesretninger, samt KVU, MVU og universitetsuddannelserne5 - hvad
der svarer til hovedniveau i den danske uddannelsesnomenklatur.
Tabel 12: Mors uddannelsesniveau

I tabel 12 og 13 ses henholdsvis fars og mors uddannelsesniveau, fordelt
på 9 kategorier. En første kommentar til tallene er, at der er en høj andel
uoplyste, dvs. forældre om hvem der ikke i data foreligger uddannelsesoplysninger. Det drejer sig i høj grad om forældre med indvandrerbaggrund, hvor data om oplysninger før indvandring er notorisk
mangelfulde. Derudover er der en mindre gruppe af studerende hvor
en forælder er ukendt. Ud over forholdene anført ovenfor om juridisk
Fars uddannelsesniveau
Uoplyst

Frekvens

Procent
1091

35,1

Grundskole

389

12,5

Erhvervsudd.

730

23,5

erhvervsgym

8

,3

Almen gym

94

3,0

KVU

158

5,1

MVU

412

13,3

Bachelor(Univ.)

15

,5

Kandidat/LVU

195

6,3

12

,4

3104

100,0

Ph.d./forskerudd
Total

forældreskab kan dette skyldes ugifte forældre, for hvem Danmarks
Statistiks data er ufuldstændige frem til midt i halvfjerdserne. Her er det
5

Det skal her bemærkes at for den forældregruppe der er tilsted i undersøgelsen
refererer MVU også til alle de nuværende professionsbacheloruddannelser, mens
bachelor alene referer til universitetsuddannelser(og i øvrigt er meget fåtallig, da
bachelorgraden jo er ret ny i dansk uddannelseshistorie). Nærmere oplysninger
om de anvendte uddannelsesvariable findes her: http://www.dst.dk/Statistik/
dokumentation/Nomenklaturer/Forspalter.aspx

122

væsentligt at understrege at fordi undersøgelsens data er konstrueret ved
udtræk efter juridisk forældreskab, betyder de fraværende oplysninger

om forældres uddannelse altså enten en ikke-dansk uddannelse, eller
en forælder der ikke er til stede i familien, og i færre tilfælde et egentligt
databrud(her drejer det sig primært om ældre studerende, med tilsvarende ældre forældre). Af den grund vil uoplyst forældreuddannelse
i det følgende blive tolket som socialiseringsmæssigt svarende til et
forholdsvis lavt uddannelsesniveau.
Tabel 13: Fars uddannelsesniveau

For begge forældre gælder det, at der er en overvægt af erhvervsuddannede, og af de største grupper derudover udgøres af MVU-området, og
af Grundskole. Disse tre uddannelser udgør for begge forældres vedkommende ca. halvdelen af populationen. Derudover er der den store
gruppe, hvor uddannelsen er uoplyst, og de resterende grupper er ganske
små. Der er endvidere ikke den store forskel på fædrenes og mødrenes
uddannelsesfordeling, hvilket bliver meget tydeligt på figur 4 nedenfor,
hvor de to er opstillet så en visuel sammenligning er nem at lave.
Figur 4: Forældres uddannelse

Fædrene er en smule overrepræsenterede på erhvervsuddannelsesområdet, mens mødrene er overrepræsenteret på MVU-området, hvilket
stemmer meget overens med den traditionelle kønsfordeling på netop
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disse uddannelser; på tidspunktet for forældrenes uddannelse hørte de
typiske kvindedominerede uddannelse pædagog, sygeplejerske osv. til
under MVU.
For at konstruere et mål for de studerendes samlede uddannelseskapital skal der altså laves et mål, der indkalkulerer begge forældres
uddannelse (Thomsen 2007, Hansen 1995). Det indeks, der er konstrueret, kan ikke rumme alle de 10 uddannelseskategorier, der er opgjort
Uddannelseskapital
Uoplyst

Frekvens

procent

Indeks

1240

39,9

-

F & M Grund /gym

202

6,5

2,0

F grund M EUD/KVU

155

5,0

3,0

F EUD/KVU M GRUND

236

7,6

3,0

F og M KVU/EUD

387

12,5

4,0

F grund M MVU

61

2,0

4,0

F MVU M Grund/Gym

64

2,1

4,0

F EUD/KVU M MVU

169

5,4

5,0

F MVU M KVU/EUD

131

4,2

5,0

F grund M LVU+

15

,5

5,0

F LVU+ M Grund/Gym

35

1,1

5,0

167

5,4

6,0

F EUD/KVU M LVU+

32

1,0

6,0

F LVU+ M KVU/EUD

39

1,3

6,0

F LVU+ M MVU

87

2,8

7,0

F MVU M LVU+

31

1,0

7,0

F LVU+ M LVU+

53

1,7

8,0

3104

100,0

F & M MVU

Total

ovenfor – det vil føre til et indeks med 100 kategorier, og det er der ikke
behov for. I stedet vil grunduddannelse og Erhvervsgymnasial/gymnasial uddannelse bliver slået sammen, KVU og erhvervsuddannelse slås
sammen, og de tre universitetsuddannelser slås sammen. Dette svarer
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nogenlunde til den nuværende institutionsopdeling af uddannelserne, og
bringer os ned på 16 kategorier. Jævnfør overvejelserne om manglende
uddannelsesoplysninger ovenfor, viser det sig ved denne konstruktion, at
langt de fleste forældre med uoplyst uddannelse også danner par: der er
tilsammen ca. 2000 forældre, der mangler uddannelsesdata på, men kun
1240 forældrepar, hvor der savnes uddannelsesdata på en eller begge6.
Der er tre forklaringer på dette: de ældre studerendes forældre er ikke
velregistrerede i data generelt, og det gælder for begge forældre. Der
er også forældre med en ikke-dansk uddannelse, og disse danner altså
i høj grad også forældrepar. Endelig er der så de studerende, hvor der
kun foreligger data på én af forældrene; disse udgør knap 300. I tabel 14
nedenfor ses en oversigt over uddannelseskapitalen.
Tabel 14: Uddannelseskapital

Indekstallet i sidste kolonne er blot en sammentælling, hvor uddannelseskategorierne er nummeret fra 1-4: Grundskole/Gym, EUD/KVU,
MVU og LVU+. I den endelige analyse med disse data vil det dog være
de udspecificerede uddannelseskategorier der bliver brugt, da det så
bliver muligt at sammen holde den studerendes køn med fars/mors
uddannelsesniveau.
Det er selvsagt både bemærkelsesværdigt og problematisk, at der
savnes uddannelsesoplysninger på forældrene til 40 % af populationen.
Men tager man de tidligere overvejelser med i betragtning, er det mindre
problematisk, fordi det forhold at der savnes uddannelsesoplysninger
enten kan relateres til etnicitet, eller til alder, eller i færre tilfælde til
opvækst-familiens sammensætning. I alle tre tilfælde er dette sammenfaldende med forhold, de er nævnt tidligere som risikofaktorer, og
derfor kan de fraværende uddannelsesoplysninger i sig selv godt læses
som en indikation på øget risiko for frafald eller lav uddannelseschance.

Økonomisk kapital
For at konstruere et indeks for økonomisk kapital kunne man inddrage
både boformer, branche, ledelsesansvar med mere i udforskningen af de
studerende og deres forældres økonomi. Som det blev nævnt i indledning

6

Savnes der data på én forældre, er den pågældende studerendes uddannelseskapital
sat til ”uoplyst”.
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Mors indkomst

Frekvens

Procent

Uoplyst

878

28,3

MOR:under 145.000

562

18,1

MOR:145-200.000

544

17,5

MOR:200-260.000

568

18,3

MOR:over 260.000

552

17,8

3104

100,0

Total

Fars indkomst
Uoplyst

Frekvens

Procent
1040

33,5

FAR:under 145.000

505

16,3

FAR:145-235.000

536

17,3

FAR:235-325.000

507

16,3

FAR:over 325.000

516

16,6

3104

100,0

Total

er boformer i alt væsentligt sammenfaldende med økonomien: jo højere
indtægt, jo flere ejerboliger og parcelhuse. Der er ikke udtrukket på
ejendomsværdi, men dette er også et yderst komplekst forhold, der ville
kræve både BBR-registrering og kommunale ejendomspriser inddraget
for at kunne bruges. Ledelsesansvar og specialiseringsgrad af arbejdet
er oplysninger, der findes som en del af brancheregistre og socioøkonomiske statusforhold. De bidrager dog meget lidt udover kompleksitet
i overblikket over familieøkonomien, og af den grund bliver kun fars,
mors, og den studerendes egen indkomst inddraget i konstruktionen af
et indeks for økonomisk kapital.
I tabel 14 og 15 på næste side ses fædres og mødres indkomst opdelt
i kvartiler. Den opgjorte indkomst er den disponible årsindkomst, det
vil sige at skat, ATP m.v. er fraregnet, mens overførselsindkomster er
medregnet. Det gør det en smule vanskeligt at sammenligne med hverdagsforestilling om lønningsstørrelser, men det er til gengæld et noget
mere præcist mål for det økonomiske råderum i familien.
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Økonomisk kapital
uoplyst

Frekvens

Procent

1134

36,5

Indkomst under 380.000

472

15,2

Indkomst mellem 380-530.000

513

16,5

Indkomst mellem 530-675.000

486

15,7

Indkomst over 675.000

499

16,1

3104

100,0

Total
Tabel 15: Mors indkomst
Tabel 16: Fars indkomst

Som ved uddannelseskapitalen er der her også et ganske stort antal
uoplyste, men her er der ikke nogen enkel forklaring på det. Der er
igen et stort sammenfald med forældre af anden etnisk herkomst end
dansk, og det er i hvert en del af forklaringen, at en del af disse ikke
har nogen skattepligtig indtægt. Derudover er der ingen umiddelbare
forklaringer, og der er derfor ikke andet at stille op, end at affinde sig
med en ringere datakvalitet på dette punkt, og så i øvrigt være forsigtig
med hvilke tolkninger der kan laves af dataene. Som tilfældet også var
med uddannelses, er der dog en meget høj grad af sammenfald mellem
manglende oplysninger på forældres indkomst, hvorfor problemet ikke
breder sig, når data på forældrene kombineres.
I tabel 16 nedenfor er forældres og den studerendes indkomst i optagelsesåret summeret, og inddelt i kvartiler, og det er denne opdeling
der vil tjene som indeks for økonomisk kapital.
Tabel 17: Økonomisk kapital

Samkørsler af de tre indeks
I det følgende afsnit vil de tre indeks kort blive sammenlignet, for at afdække eventuelle strukturelle eller funktionelle7 sammenhænge mellem
7

En strukturel sammenhæng er en sammenhæng der betyder af to forhold – f.eks.
løn og alder – samvarierer pgra. Overordnede samfundsmæssige strukturer(her,
at indkomst samlet set vokser med alder, uden at dette dog er en entydig eller
determineret sammenhæng). En funktionel afhængighed betyder at det ene
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dem. Optimal skal indeksene ikke være særligt klart samvarierende, da

det i givet fald vil indikere at de udtrykker det samme – men samtidig
er indeksene jo tre forskellige udtryk for viden om hvad der skaber et
specifikt problem, nemlig frafald, og lav uddannelse. Derfor kan der
næppe undgås en delvis sammenhæng mellem indeksene

forhold direkte kan afledes af det andet.(f.eks. kan overførselsindkomsten
børnepenge direkte afledes af antal børn, og disses alder).
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Handlefrihed og Uddannelseskapital

Figur 5: Uddannelsesmæssighandlefrihed, og uddannelseskapital

Det kan være ganske svært at overskue denne graf. Inden for hver af de
1-7 uddannelsesmæssig handlefrihedsindeks er plottet fordelingen af
individer på uddannelseskapital-indeksets kategorier. Som det kan ses
er uddannelseskapital-profilerne ikke helt ens mellem de syv kategorier
– men alligevel er der en række fælles træk: Uoplyst uddannelseskapital
er højest i alle handlefrihedsindeks, F & M KVU/EUD er næsthøjest,
F&M Grunduddannelse/Gymnasial uddannelse og F EUD/KVU M GRUND
er tilsvarende blandt de hyppigst repræsenterede grupper i alle indeks.
Der er derfor ikke umiddelbart grund til at tro at handlefrihedsindekset
og uddannelseskapital indekset samvarierer på nogen betydningsfuld
måde.

Økonomisk kapital og uddannelseskapital
Uddannelseskapital og økonomisk kapital har i et eller andet omfang
med nødvendighed en sammenhæng – uddannelse fungere som social
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fordelingsnøgle til forskellige position i samfundet, med forskellige
indkomstniveauer. Groft sagt, kan uddannelseslængde i visse sammenhænge forventes at samvariere ganske præcist med indkomst-størrelsen.
Dette er dog oftest tilfældet når der er tale om en tematisk meget sammenlignelig gruppe. Det er ikke tilfældet her; det er jo forældrenes
uddannelsesspænd, der sammenlignes, og det er der ingen grund til at
forvente skulle være tematisk eller branchemæssigt begrænset.
Figur 6: uddannelseskapital og økonomisk kapital

I figur 6 ovenfor kan der dog iagttages to meget klare sammenhænge,
som skal medtages i de videre analyser: For det første er der et massivt
sammenfald mellem uoplyst økonomisk kapital og uoplyst uddannelseskapital. Dette hænger ganske givet enten sammen med at der for de
pågældende studerende helt enkelt savnes forældredata, eller at der

(som tidligere nævnt) er tale om forældre, der ikke er velregistrerede i
de danske registre, f.eks. pga. Ikke-dansk statsborgerskab.
For det andet ses der i grafen ovenfor en markant, hierarkisk udsplitning af de forskellige uddannelseskapitalkategorier i den højeste kategori
for økonomisk kapital. Denne udsplitning er i nogen grad rangordnet
efter forældrenes samlede uddannelsesniveau: de kategorier med de
længste kombinerede uddannelser er således også de, der oftest har
høj økonomisk kapital. Disse to sammenhænge betyder dog ikke noget
videre for de følgende analyser: Det jo er de lavt uddannede/de med lav
indkomst, som man bør være mest opmærksom på i frafaldssammenhæng, hvorfor den sidste sammenhæng ikke er vigtig, og sammenhænge
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der vedrører de uoplyste forhold under alle omstændigheder kræver en
stor tolkningsmæssig forsigtighed.

Handlefrihed og Økonomisk kapital
Denne sidste kobling af indeks er også den mest overskuelige. Der må
også her, mellem uddannelsesmæssig handlefrihed og økonomisk kapital, forventes en vist sammenhæng, da de forhold der er søgt beskrevet
med handlefrihedsindekset også er forhold der har betydning for indkomsten – beskæftigelse, etnicitet, etc. er sociale eksklusionsmarkører,
der oplagt kan betyde at den studerende både har begrænset adgang til
stabil indtægt, og til uddannelse.
Figur 7: økonomisk kapital og uddannelsesmæssig handlefrihed.

Der ses i figur syv kun én klar sammenhæng, nemlig en symmetrisk
variation i antallet at individer med uoplyst økonomisk kapital; disse
er overrepræsenterede blandt de studerende med lavest og højest
uddannelsesmæssig handlefrihed. Den præcise betydning af denne
sammenhæng er ikke klar: at et højt antal handlefrihedsbegrænsninger
betyder en lav indkomst kan forklares med sammenhængen skitseret
ovenfor figuren. Men for de høje indkomster er det mindre oplagt. Lidt
udforskning i dataene fører frem til, at der er tale om en sammenhæng
mellem etableringsgraden af den IHK-studerendes familieliv (ægteskab,
børn, beskæftigelse, m.v.) og dennes alder. Høj alder betyder nemlig i
høj grad at der er utilstrækkelige forældredata, da man jo i givet fald
bevæger sig længere og længere tilbage i tid, og derfor i mindre fuldstændige registre. Denne sammenhæng er dog ikke en der har betydning
for de følgende analyser.

Risikofaktorer og rekrutteringen til IHK
Vi kan nu langt om længe forsøge at kortlægge disse indeks for risikoen
for frafald og for fravalg af uddannelse ved at se på hvordan de fordeler
sig på de studerende på IHK. I dette afsnit vil to mulige sammenhænge
blive undersøgt: sammenligninger mellem kohorterne, og sammenligninger mellem studieretningerne. Afslutningsvis undersøges også kort
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sammenhængen mellem de tre indeks og køn, før vi går videre til at se
på hvordan de tre indeks fordeler sig på rekrutteringskommunerne. I
vidt omfang præsenteres analysen her som grafer, da krydstabellerne er
meget pladskrævende og meget uoverskuelige. De foreligger som bilag.

Kohorterne
I figur 8 på næste side kan der ses en graf, der viser fordelingen af den
økonomiske kapital, over de seks kohorter. Der ses en bevægelse mellem
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kohorterne: I 2005 og 2006 er der en klar pukkel ved den midterste indkomstkategori(380.000-530.000), og denne pukkel forsvinder i de senere
år. Til gengæld er der en stigende andel af den højeste indkomstkategori
fra 2007 og frem, hvilket altså betyder en øget rekruttering af studerende
med en relativ lavere økonomisk risikoprofil.
Der er ikke umiddelbart nogen klare forklaringer på, hvad skulle
forårsage en sådan forskydning, men når skiftet sker ved 2007, er den
oplagte forklaring at der er en sammenhæng med den generelle stigning
i optaget der ses i 2007-8 på en lang række uddannelser. Denne forbindes
populært med finanskrisen, men også gymnasiereformen hævdes at
have haft en betydning.
Hvad angår økonomi, kan der altså ikke siges at være en særlig klar
risikoprofil for de studerende, bortset fra altså det forhold, at der en del
af de studerende savner data om deres indkomst.
Figur 8: Økonomisk kapital og kohorter

Går vi nu videre til at se på kohorternes uddannelseskapital, er billedet
noget mere komplekst:
Figur 9: Uddannelseskapital

I modsætning til indkomstniveauet kan der ikke ses nogen specielt klar
forskel på de seks kohorter, hvad angår uddannelseskapitalen. Der er udsving mellem årene, men ikke nogen der udviser en særlig klar tendens.
Det kan også ses, at uddannelseskapitalen i alle årene centrerer sig om tre
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toppe: et hovedpunkt hvor begge forældre har korte videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser; et midtpunkt, hvor en eller begge
har en mellemlang videregående uddannelse, og en mindre top, hvor far
eller begge forældre har en lang videregående uddannelse. Disse toppe
dannes dog nok primært af det – velkendte (Thomsen 2007) – forhold,
at ægtepar langt oftest har omtrent samme uddannelsesniveau. Det skal
her bemærkes at grafen ovenfor ikke medtager de studerende for hvem
der mangler oplysning om forældrenes uddannelsesniveau. Disse udgør
jo en stor gruppe, og som det tidligere blev diskuteret, er der grund til
at tro at disse studerende ikke er jævnt distribueret over hele spektret af
uddannelseskapitalbesiddelse. Det forekommer langt mere sandsynligt,
at en stor del af dem har en meget begrænset uddannelseskapital
Det er således et væsentligt forhold at have for øje, at de største
samlede grupper af studerende på IHK har en forholdsvis lav uddannelseskapital. Der er således en ganske afgørende risikofaktor tilstede her,
hvis virkning potentielt forstærkes af, at det ikke er en specielt homogen
studerende gruppe, der er tale om – der er, uddannelseskapitalmæssigt,
studerende tilstede fra alle niveauer.
Det sidste indeks var og det mest sammensatte, hvor uddannelsesmæssig handlefrihed blev opgjort i form af en optælling af handlefrihedsreducerende forhold.
En graf over hvordan dette indeks fordeler sig på de seks kohorter
ses i figur 10.
Figur 10: Uddannelsesmæssig handlefrihed

Igen ser vi reelt ikke de store forskelle mellem kohorterne – alle seks
kurver følges ad, og udviser en jævn spredning over hele indekset. Det
betyder dog også, at over halvdelen af de studerende på alle kohorter har
et handlefriheds-indeks over fire. I betragtning af, at indekset er udtryk
for en række ret betydningsfulde begrænsninger for de studerendes
uddannelsesmuligheder, er det faktisk overraskende at så stor en del
af de studerende er underlagt et så højt antal begrænsninger på deres
uddannelsesmæssige handlefrihed. I lighed med uddannelseskapitalindekset peger dette altså både på en population, der har begrænsede
uddannelsesmuligheder, og derudover på en population, der er meget
heterogen, hvad angår deres muligheder for at følge uddannelse.
Skal man opsummere hvordan der tre indeks fordeler sig på kohorterne, er der ikke nogen voldsomt bemærkelsesværdige forskelle på de
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seks kohorter, men der er til gengæld en ganske markant spredning for
alle tre indeks’ vedkommende. Der er med andre ord meget stor forskel
på de studerende på IHK, både hvad angår uddannelseskapital, økonomisk kapital, og uddannelsesmæssigt handlefrihed.

Uddannelsesretninger og indeks
I lyset af de foregående konklusioner bliver det interessant at undersøge
om forskellene mellem de studerende som helhed kan ses ved at sammenligne de forskellige uddannelser, der studerende er indskrevet på,
på IHK.
I det følgende bliver de tre indeks derfor koblet til de forskellige uddannelser på IHK – dog med den begrænsning, at der ikke medtages
uddannelse med under 50 indskrevne studerende.
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Uddannelsesmæssig handlefrihed

Figur 11: uddannelsesmæssig handlefrihed og uddannelser

Umiddelbart kan det måske se ud som om der ikke er de store forskelle
her, men faktisk er der forskelle, der er værd at hæfte sig ved: specifikt
kan man ved at sammenligne maskiningeniør og adgangskurset se at
adgangskurset rummer 10 % flere studerende med et handlefrihedsindeks på 5 end maskiningeniør – og tilsvarende forskelle kan ses mellem
svagstrøm(nu elektronik) og stærkstrømsingeniør, hvor sidstnævnte har
langt flere studerende med 4 uddannelsesmæssige handlefrihedsbegrænsninger. Disse forskelle spejler sig i en omvendt fordeling ved de
lavere indeks-scorer, hvorfor hhv. adgangskurset og stærkstrømsingeniør
er uddannelser, der bør være fokus på at tilrettelægge så de tillader de
studerende stor fleksibilitet.
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Uddannelseskapital
På næste side ses uddannelseskapital indekset fordelt på uddannelserne
på IHK.

Figur 12: Uddannelser og uddannelseskapital

Uddannelseskapital indekset fordeler sig ganske ”grumset” på IHK’s
uddannelser, og der kan primært ses en tendens til at forældrene til alle
IHK-studerende er forholdsvis lavt uddannede, præcis som det tidligere
sås ved kohorte-sammenligningerne. To uddannelser skiller sig pletvis
ud: Bygningsingeniør, der er overrepræsenteret i kategorierne med
fædre med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse, og
stærkstrømsingeniørerne, der er overrepræsenteret i de samme grupper,
men især skiller sig ud med en meget stor andel forældrepar, hvor begge
har erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse. Disse to
uddannelser skiller sig altså ud som uddannelser, hvor der er en særlig
stor andel forældre med lav uddannelseskapital, og der kan derfor være
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en del fornuft i at undersøge om disse uddannelser bør tilrettelægges
med særligt fokus på uddannelsesfremmede studerende.

Økonomisk kapital

Figur 13: Uddannelser og økonomisk kapital

De studerendes økonomiske kapital udviser en noget større spredning,
som det kan ses. Mest interessant er de kurver, der udviser de største
udsving, og her springer svagstrøm(elektronik), stærkstrøm, og produktionsingeniør i øjnene.
Svagstrøm(elektronik) har 68 % studerende med uoplyst økonomisk
kapital, hvilket ikke umiddelbart lader sig forklare på nogen enkel måde.
Eftersom det samme (i lidt mindre grad) gør sig gældende for to andre
uddannelser(adgangskurset og maskiningeniør), der ovenfor viste sig at
have en høj grad af uddannelsesmæssige handlefrihedsbegrænsninger,
kan det være indikation på at de studerende på svagstrømsingeniøruddannelsen ikke er fri for tilsvarende handlefrihedsbegrænsninger.
Så store lakuner i data kan i hvert fald ikke bare afvises som vilkårlige,
og kan ofte, jf. diskussionerne under indkomst og uddannelse tidligere,
forklares med særlige sociale forhold. At en sådan forklaring ikke ligger
lige for her, betyder ikke at der ikke er en sådan sammenhæng, og det er
denne mulighed, der bestyrkes af ligheden med de to andre uddannelser
med store data-lakuner i denne graf.
De to andre iøjnefaldende kurver er mindre komplicerede at beskrive:
Produktionsingeniør har tilsyneladende en overrepræsentation af forældre med høj økonomisk kapital, mens stærkstrøm har et markant fald
for de højeste økonomisk kapital-kategoriers vedkommende, hvilket
oplagt kan indikere at de to uddannelser tiltrække to forskellige grupper
af studerende, hvad angår økonomisk oprindelse. Igen kan det indikere
at stærkstrømsingeniøruddannelsen er en uddannelse, hvis tilrettelæggelse bør tage højde for studerende med begrænset økonomisk råderum.

Køn og de tre indeks
De følgende tre analyser sammenstiller de tre indeks med de IHK-studerendes køn. Som nævnt i indledningen er der ikke nogen umiddelbar
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Figur 14: Køn og uddannelsesmæssig handlefrihed

klare forventninger man kan have til hvordan køn har betydning i forhold til uddannelsesvalg og frafald; køn er ikke en forklaring i sig selv,
i denne kontekst, men det er bestemt en relevant dimension at forsøge
at iagttage betydningen af risikofaktorer indenfor.

Handlefrihed og køn
Den første sammenkobling viser her en klar, men ikke voldsomt stærk
tendens: kvinder er overrepræsenteret blandt de studerende med lavt
antal handlefrihedsbegrænsninger, mens mænd er overrepræsenteret
blandt de studerende med et højt antal handlefrihedsbegrænsninger.

Figur 15: Køn og økonomisk kapital
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Det er et ganske væsentligt fund, fordi forskningen også viser, at mænd
håndterer familiemæssige forpligtelser på en anden måde end kvinder
(Frederiksen 2010): at være den ansvarshavende for familiens økonomi,
og for at sikre forudsætningerne for familiens livsform opleves ofte som
centrale og identitetsskabende forhold for mænd, og som forhold der
potentielt kan true deres uddannelsesdeltagelse voldsomt. Det er derfor
allerede med denne graf tydeligt, at det er centralt at forholde sig generelt
til, i hvilken grad uddannelsestilrettelæggelsen på IHK tillader mænd
med familie-, arbejds- eller andre sociale forpligtelser at gennemføre
uddannelsen.

Økonomisk kapital og køn
Økonomisk kapital og køn er en yderst velkendt diskussion, og en
diskussion der uddannelsespolitisk har stået centralt. Her er ingeniøruddannelsen et oplagt (også for de foreliggende datas vedkommende)
eksempel på en kønnet uddannelsesvej, der fører til kønsdifferentieret
indkomst. Men spørgsmålet er så, hvilken økonomisk kapital de studerende søger ind på uddannelsen med.
Den ovenstående figur viser faktisk, at mændene er klart underrepræsenteret i den laveste økonomiske kapital-kategori, og svagt overrepræsenteret i alle andre kategorier. Dette peger for det første på, at
mændene som studerendegruppe sandsynligvis ikke er blandt de mest
økonomisk begrænsede studerende på IHK – men dette skal dog ses i
relation til de ovenfor nævnte forhold om mandlige studerende som
potentielt sårbare forsørgere. Endvidere: selvom man kan fremhæve at
mændene har højere økonomisk kapital med ind på uddannelsen, skal
dette jo altså ses relativt. Når kvinderne optages på uddannelsen med
relativt lavere økonomisk kapital, indikerer dette at de, om man så må
sige, formår at investere denne kapital bedre end de mænd IHK optager;
den økonomisk kapital konverteres til den samme uddannelseskapital
når uddannelsen afsluttes, og kvinderne der gennemfører uddannelsen,
har således fået en bedre relativ forrentning”. Dette er væsentligt, fordi
de betyder at det er usikkert om mænd med høj økonomisk kapital reelt
kan betragtes som udsat for en mindre betydningsfuld risikofaktor end
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kvinderne. Med andre ord, selv om økonomisk kapital typisk kan ses
som en reduktion af risici for lav uddannelsesgrad, eller frafald, kan
det ikke siges med sikker hed om det gør sig gældende her. Altså må
vi på denne sammenligning konkludere at økonomisk kapital er en
risikofaktor, der med en vis sandsynlighed ikke rammer de mandlige
IHK-studerende – men at dette skal læses med det forbehold at den
konkrete kønsfordeling af økonomisk kapital peger på at mændene allerede ved optagelsen på IHK har foretaget et relativt lavt uddannelsesvalg,
sammenlignet med kvinderne.

Uddannelseskapital og køn
Sammenholdes køn og uddannelseskapital kan vi forvente at se et kompliceret billede. Hvor uddannelsesvalg historisk har været kønnet er der
aktuelt tale om mere opbrudte kategorier, og da de data vi her ser på
alene stammer fra en traditionelt ganske tydeligt kønnet uddannelse, er
der ikke grund til at forvente at vi får særlig klare billeder af kvindernes
uddannelseskapital; de kan ganske enkelt kun forventes at komme fra
mange forskellige steder.
Figur 16: Uddannelseskapital og køn

Fordelingen som den fremgår af figur 16 tegner da også et ganske mudret
billede. Vi kan således kun iagttage to sæt tydelige kønsrelaterede forskelle. Den første er den mandlige overrepræsentation for de uoplystes
vedkommende, og F & M KVU/EUD-gruppens vedkommende. For
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mændenes vedkommende er erhvervsuddannelserne altså den mest betydningsfulde uddannelseskapital, på nær studerende om hvem vi ikke
har klare oplysninger om uddannelseskapitalen. Sammenholdes dette nu
med de kategorier, hvor de kvindelige studerende er overrepræsenteret,
tegner der sig et billede ikke ulig det vi så ved at sammenhold køn med
økonomisk kapital:
Kvinderne er tydeligst overrepræsenteret i tre grupper med samlet
set relativt lavt uddannelseskapital: F & M begge grundskole eller gymnasial uddannelse; M grundskole/gym. og F Erhvervsuddannelse eller
kort videregående uddannelse; F mellemlang videregående uddannelse,
og M kort videregående eller erhvervsuddannelse. Det vil altså sige at
det lader til at mændene allerede fra optagelsen her har en relativt høj
uddannelseskapital, sammenlignet med kvinderne, og altså risikerer en
lavere forrentning af denne kapital.
Opsummerende om køn kan man således sige, at der for handlefrihedens vedkommende (og til dels for økonomisk kapital) er tegn på at
mændene er udsat for en vis risikoforøgelse; men samtidig repræsenterer mændene grupper med en relativ høj mængde af uddannelses- og
økonomisk kapital, sammenlignet med kvinderne. Dette sidste betyder
at de måske ikke opnår et så højt uddannelsesniveau, som kvinder med
tilsvarende social oprindelse – men omvendt er mændene måske bedre
rustet til at gennemføre IHK-uddannelse.

Rekrutteringskommunerne
I det følgende vil vi kigge på hvordan de tre indeks fordeler sig på de
kommuner, som IHK rekrutterer studerende fra. Rekrutteringskommunerne har ikke tidligere været præsenteret, så her følger et overblik over
først de kommuner som IHK rekrutterer flest studerende fra8, og dernæst
alle de sjællandske kommuner syd/vest for hovedstadsområdet, som

8

I de seks kohorter optræder der i alt studerende fra 88 forskellige kommuner,
hvoraf langt flertallet dog leverer under 5 studerende i alt.

142

Kommunenavn

Frekvens

Procent

København

796

25,6

(uoplyst)

473

15,2

Ballerup

122

3,9

Frederiksberg

111

3,6

Roskilde

100

3,2

Albertslund

92

3,0

Gladsaxe

91

2,9

Høje-Taastrup

76

2,4

Herlev

69

2,2

Hvidovre

60

1,9

Brøndby

50

1,6

Greve

46

1,5

Holbæk

46

1,5

Lyngby-Taarbæk

46

1,5

Ishøj

43

1,4

Køge

42

1,4

Rødovre

42

1,4

Egedal

40

1,3

Furesø

37

1,2

Glostrup

36

1,2

Århus

35

1,1

Tabel 18: De 20 hyppigste oprindelseskommuner

IHK rekrutterer 5 eller flere studerende fra9 - og endelig de udkantskom-

9

Denne geografiske afgrænsning er valgt, som en tilnærmelse til den region, som
IMODUS-projektet beskæftiger sig med.
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Kommunenavn
Roskilde

Frekvens

Procent
100

3,2

Høje-Taastrup

76

2,4

Holbæk

46

1,5

Ishøj

43

1,4

Køge

42

1,4

Egedal

40

1,3

Glostrup

36

1,2

Ringsted

31

1,0

Slagelse

30

1,0

Frederikssund

29

,9

Næstved

26

,8

Faxe

22

,7

Lejre

16

,5

Kalundborg

14

,5

Solrød

14

,5

Stevns

11

,4

Guldborgsund

10

,3

Sorø

9

,3

Vordingborg

9

,3

Frederiksværk-Hundested

8

,3

Lolland

7

,2

Odsherred

5

,2

624

20,3

Total

muner10, som IHK rekrutterer fra.
10 Ved udkantskommune forstås en kommune, hvis største by har mindre end
30.000 indbyggere og som ligger mere end 40 km fra nærmeste såkaldte geografiske
center (byer med over 40.000 arbejdspladser, og som har flere indpendlere
end udpendlere - det vil sige Hovedstadsregionen, Århus Kommune, Odense
Kommune og Aalborg Kommune) og mere end 30 km fra det nærmeste geografiske
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Det er formodentlig ikke så overraskende at det er hovedstadsområdet,
der dominerer IHKs studerende-population, og at det derudover er større
oplandskommuner, og enkelte andre storbyer, der fylder på listen. Alene
Københavns kommune leverer 25 % af IHKs studerende.
Tabel 19: Sjællandske kommuner

Disse sjællandske kommuner udgør omtrent en femte del af IHKs studerende, og også her kan man se at geografisk nærhed er et yderst centralt
forhold, når IHKs rekruttering skal gøres op. Jo længere den praktiske afKommunenavn

Frekvens

Procent af totalpopulation

Slagelse

30

1

Bornholm

23

0,7

Sønderborg

16

0,5

Kalundborg

14

0,5

Svendborg

8

0,3

Lolland

7

0,2

Tønder

6

0,2

Odsherred

5

0,2

Haderslev

3

0,1

Langeland

2

0,1

Varde

2

0,1

Vejen

2

0,1

Struer

1

0

Syddjurs

1

0

Thisted

1

0

121

4

Total

stand bliver til IHK, jo færre studerende leverer de sjællandske kommuner.

center i øvrigt(kommuner med mindst 10.000 arbejdspladser med flere indpendlere
end udpendler).
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Det er derfor nødvendigt at forfølge den geografiske fordeling af de
studerende på en mere raffineret måde, hvis man skal kunne finde andre
forskelle end rejsetid og kørselsafstande.
Derfor vil vi i den følgende tabel se på den – meget lille – gruppe
studerende på IHK, der stammer fra hvad Landdistriktsredegørelserne
betegne som udkantskommuner. Det er en relevant skelnen her, da der
netop er tale om kommuner med en lav andel af såvel økonomisk som
uddannelseskapital, og endvidere kommuner, der i høj grad kan have
behov for målrettede uddannelsestiltag.
Tabel 20: Udkantskommuner

Som det kan ses er der tale om meget små grupper studerende, fra en lang

række kommuner, der dog fortrinsvis er beliggende på Sjælland. Med
meget få undtagelser er der fra disse kommuner rekrutteret studerende
nok til at en egentlig analyse af kommunens studerende-population
giver mening. Derfor vil disse 4 % af de IHK studerende i stedet blive
analyseret som en samlet studentergruppe, der kan sammenholdes
med hhv. hele populationen, og de sjællandske studerende generelt i
de følgende analyser.
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Kommuner og handlefrihedsindeks
I figuren nedenfor ses fordelingen af studerende med forskellige handlefrihedsindeks på henholdsvis alle IHKs rekrutteringskommuner, de
sjællandske kommuner, og udkantskommunerne.
Figur 17: Kommunefordeling, Handlefrihedsindeks

Her kan ses en svag forskydning, både for de sjællandske kommuner
og udkantskommunerne, mod højere grader af begrænset uddannelsesmæssig handlefrihed. Det er ikke nogen voldsomme forskelle der
er tale om – mellem fem og ti procent – men de er alligevel væsentlige,
netop fordi de sjællandske kommuner og især udkantskommunerne
udgør ganske små grupper. Det betyder nemlig at forskelle på den ene
side peger på at de studerende fra disse kommuner rent faktisk skiller
sig ud, men formodentlig er nemme at overse i hverdagen fordi de er
en ganske lille gruppe. Dette betyder så også, at en øget rekruttering fra
disse områder kun kan ske, hvis man tager udgangspunkt i netop den

begrænsede uddannelsesmæssige handlefrihed, og altså tilrettelægger
uddannelserne så de tager højde for de studerendes livsformer. Der er her
grund til at formode, at de studerende fra de sjællandske kommuner, og
specifikt de sjællandske udkantskommuner, adskiller sig fra de fjernere
udkantskommuner. Det er således ret forskellige tilrettelæggelsesmål
IHK har foran sig, når de på den ene side skal overveje hvordan de
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bedst inkluderer midaldrende fædre fra Lolland i uddannelsen, og på
den anden side hvordan de bedst inkluderer tilflyttere(eller måske netop
gør flytning unødvendig) fra Bornholm eller Haderslev.

Kommuner og Uddannelseskapital
Uddannelseskapitalindekset er i det følgende undersøgt i sammenhæng
med kommunerne på samme måde om i det foregående afsnit.
Figur 18: Uddannelseskapital, kommunalfordeling

I denne figur ses tre mindre adskillelser, der udpeger væsentlige forhold.
De sjællandske kommuner og udkantskommunerne er overrepræsenteret
i de tre laveste uddannelseskapital kategoriers vedkommende – der hvor
begge forældre alene har grundskole eller gymnasial uddannelse, eller de
to kategorier hvor en forældre har grundskole/gymnasial uddannelse,
og en har erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse.
Endelig er udkantskommunerne underrepræsenteret i F MVU/M
KVU/EUD kategorien, hvilket måske kan tages som et udtryk for at
denne kategori er en art grænselinje i uddannelseskapital-fordelingen.
Uddannelseskapital af højere valør – som f.eks. mellemlange videregå-

ende uddannelser – er simpelthen vanskeligere tilgængeligt i udkantskommunerne. Det samlede billede af uddannelseskapitalen er altså at der
i de sjællandske og udkantskommunerne er mindre uddannelseskapital
generelt, hvorfor spørgsmålet bliver om det er muligt at tilrettelæggelse IHKs uddannelser på måde, der tillader uddannelsesfremmede
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studerende at gennemføre dem. Dette bliver særligt udfordrende da vi
jo ovenfor så, at de selvsamme kommuner havde flere studerende med
mange begrænsninger på deres uddannelsesmæssige handlefrihed.

Kommuner og økonomisk kapital
I figuren nedenfor ses det tredje indeks, økonomisk kapital, fordelt på
alle kommuner, de sjællandske kommuner, og udkantskommunerne.
Figur 19: Økonomisk kapital, kommunalfordeling

De tre kurver ovenfor er vel i virkeligheden mest i øjnefaldende ved
deres lighed, og relative stabilitet; der er hverken store forskelle mellem kurverne, eller de store udsving, når man ser bort fra andelen af
Uoplyste i Alle kommuner. Man kan – svagt – iagttage at udkantskommunekurven ligger højere end de sjællandske kommuner for de lavere
kategorier, mens den ligger lidt laver i de kategorier, der betegner højere
økonomisk kapital. At de to kurver begge ligger over kurven for alle
kommuner, skyldes kun den høje andel af Uoplyste for alle kommuner;
dens størrelse betyder at procentandelen af de øvrige kategorier nødvendigvis må være lavere.
Det samlede billede af de tre indeks fordelt på kommunerne er således
for at udkantskommunerne, og i lidt ringere grad de sjællandske ikkehovedstadskommuner, er udsat for flere risikofaktorer i forhold til lav
uddannelse og uddannelsesfrafald end den samlede studenterpopulation
på IHK. Dette kommer stærkest til udtryk for begrænsningerne på uddannelsesmæssig handlefrihed, og svagest til udtryk for den økonomiske
kapital. Den samlede betydning er derfor både at de IHK-studerende
med oprindelse i disse kommuner har en højere sandsynlighed for at
falde fra, og at disse kommuner, i fald de rummer potentiale for nyrekruttering til IHK, højst sandsynligt primært kan levere studerende
der er uddannelsesfremmede, som i udgangspunktet er utilbøjelige til
at bliver studerende, og som har en øget sandsynlighed for at falde fra.

Kommuner og rekrutteringspotentiale
At vurdere om der i en given kommune er potentiale for at rekruttere
flere studerende til IHK er en vanskelig opgave. Det bud vi er enedes
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om i gruppen bag denne rapport kaldes i det følgende rekrutteringskvotienten. Det udtrykker i al enkelhed hvor stor en andel af de mulige
ansøgere til IHK, der rent faktisk er registreret som studerende på IHK.
Rekrutteringskvotienten beregnes som forholdet mellem:
Antal IHK-studerende i den undersøgte periode, der stammer fra X
kommune
i procent af
		Antal personer med en færdiggjort eksamen fra STX, HF, HTX og
STUDENTERKURSUS i samme periode fra X-kommune.
Denne beregning udtrykker kun et groft mål for hvorvidt IHK rekrutterer optimalt fra de enkelte kommuner, men mere præcise mål er meget
tidskrævende at lave. Nogle få forklarende kommentarer på beregningen
kan være på sin plads:
1. Der skelnes ikke mellem de enkelte årgange, da overgangen fra
ungdomsuddannelse til IHK kan finde sted både samme år som den
studerende afslutter sin ungdomsuddannelse, men også adskillige år
senere. Skulle der skelnes, ville de enkelte grupper også blive meget
små for en del af kommunerne
2. Der er ikke medtaget erhvervsuddannelser af nogen slags på nær
HTX. Billedet vil blive meget misvisende, hvis man inddrager uddannelser, hvor kun en meget begrænset del af de studerende kan
siges at være potentielle IHK-studerende. HHX leverer et ganske lille
antal ingeniør-studerende, sammenholdt med de andre uddannelser
som HHX leverer studerende til, hvorfor det ikke giver mening at
inddrage HHX i beregningen; disse studerende kommer kun til at
nedsætte kvotienten. Tilsvarende kan de mange studerende, der optages på IHK på baggrund af en erhvervsuddannelse ikke medregnes
i denne kvotient. De kommer til uddannelsen af veje, der ikke kan
forventes at være typiske valg for personer med deres uddannelse
(Frederiksen et.al.2012).
3. Jævnfør ovenstående, kan det gøres gældende at også STX og
HF leverer studerende til en lang række andre uddannelser end
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ingeniør(og IHK). Det er dog i højere grad meningsfuldt at se på disse
ungdomsuddannelser, da man med rimelighed kan antage, at andelen af potentielle IHK-studerende er nogenlunde konstant på disse
to almene ungdomsuddannelser. Det samme gælder i nogen grad
studenterkurserne, om end der her er tale om en meget lille gruppe
studerende. Og at ungdomsuddannelserne må HTX omvendt antages
at have den største andel potentielle IHK-studerende, alt andet lige.
4. Der skelnes ikke mellem de enkelte uddannelser. Opdeles de studerende, som er optaget på IHK i både oprindelseskommuner og
ungdomsuddannelse, bliver de resulterende grupper så små, at det
reelt kun er Aarhus og København der kan analyseres meningsfuldt.
Kvotienten er således et mål for i hvilket omfang IHK har succes med,
i de enkelte kommuner, at rekruttere en særlig type studerende, nemlig
de der er: unge, alment uddannede, endnu ikke har påbegyndt en erhvervskarriere eller har rettet sig mod en særlig sådan. Denne gruppe af
unge må også antages at være forholdsvis mobile og fleksible; de er med
andre ord den gruppe der er, er underlagt færre forhold, der begrænser
deres uddannelsesmæssige handlefrihed. Man kan endvidere mistænke
at disse studerende er de med højest uddannelseskapital – da disse
fire uddannelser generelt har været de ungdomsuddannelser med den
skarpeste selektion i optagelsen. Dette er dog en mistanke og ikke mere.,
da der er store regionale forskelle i denne selektion. Det kan endvidere i
nogen grad opvejes af det forhold, at videregående naturvidenskabelige
uddannelser er de mindst selektive ved optagelse (Hutters & Brown).
Rekrutteringskvotienten er derfor et mål for, hvor mange studerende der potentielt kunne rekrutteres af de mest uddannelseserfarne
studerendetyper. Det vil sige, rekrutteringskvotienten siger ikke noget
om i hvilket omfang man vil kunne rekruttere studerende med en mere
uddannelsesfremmed baggrund på Sjælland, og i udkantsområderne.
Det vil man sandsynligvis kunne, og også i et betydeligt omfang, da der
generelt er en lavere uddannelsesmæssig ”densitet”, dvs. geografisk
koncentration af uddannelseskapital i disse områder, men det udtrykker
rekrutteringskvotienten altså intet om.
I det følgende præsenteres rekrutteringskvotienterne for de kommuner, der allerede er undersøgt – dvs. de hyppigste rekrutteringskommuner, de sjællandske kommuner og udkantskommunerne. – tabellerne
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nedenfor er dog ordnet efter antal IHK-studerende, da det jo ikke er re20 hyppigste
rekrutteringskommuner

Antal IHK
studerende

Antal potentielle
studerende

Rekrutteringskvotient

København

796

46802

1,70%

Ballerup

122

6243

1,95%

Frederiksberg

111

8707

1,27%

Roskilde

100

11786

0,85%

Albertslund

92

4504

2,04%

Gladsaxe

91

9528

0,96%

Høje-Taastrup

76

5631

1,35%

Herlev

69

3489

1,98%

Hvidovre

60

6196

0,97%

Brøndby

50

4293

1,16%

Greve

46

6431

0,72%

Holbæk

46

8921

0,52%

Lyngby-Taarbæk

46

8851

0,52%

Ishøj

43

2625

1,64%

Køge

42

5782

0,73%

Rødovre

42

4393

0,96%

Egedal

40

5633

0,71%

Furesø

37

7327

0,50%

Glostrup

36

2193

1,64%

Århus

35

38185

0,09%

krutteringskvotientens størrelse alene, der er interessant. En stor kvotient
i en kommune med få IHK-studerende siger jo blot at den pågældende
kommune ikke har mange studerende, hverken potentielle eller i øvrigt.

152

Hyppigste rekrutteringskommuner
Som det kan ses af tabellen her, ligger rekrutteringskvotienten for disse
kommuner for størstedelens vedkommende mellem ½ og 2 % - gennemsnittet er præcis 1 %. De laveste rekrutteringskvotienter finder
man i fjernt beliggende kommuner (Århus, Holbæk) samt kommuner
der ligger tæt på institutioner der konkurrer direkte med IHK (LyngbyTaarbæk, Furesø).
Der er således en ikke overraskende sammenhæng mellem geografi
og rekruttering: jo tættere kommunen ligger på IHK, jo bedre rekrutteringskvotient. Ballerup, Herlev, Albertslund, Glostrup og København
er topscorere i rekrutteringskvotienten, og det er også disse kommuner
der ligger tættest på IHK, og endvidere kommuner der er bekvemt for-

153

bundet med IHK via den offentlige transport – noget der f.eks. ikke er
Sjællandske
kommuner
Roskilde

Antal IHKstuderende

Antal potentielle
studerende

Rekrutteringskvotient

100

11786

0,85%

Høje-Taastrup

76

5631

1,35%

Holbæk

46

8921

0,52%

Ishøj

43

2625

1,64%

Køge

42

5782

0,73%

Egedal

40

5633

0,71%

Glostrup

36

2193

1,64%

Ringsted

31

3528

0,88%

Slagelse

30

8177

0,37%

Frederikssund

29

4537

0,64%

Næstved

26

9896

0,26%

Faxe

22

3809

0,58%

Lejre

16

3285

0,49%

Kalundborg

14

5575

0,25%

Solrød

14

2772

0,51%

Stevns

11

1964

0,56%

Guldborgsund

10

6856

0,15%

Sorø

9

3634

0,25%

Vordingborg

9

4477

0,20%

Frederiksværk-Hundested

8

3455

0,23%

Lolland

7

5094

0,14%

Odsherred

5

3477

0,14%

tilfældet for Frederiksberg. Det kan måske være en overvejelse værd om
man kunne sætte mere målrettet ind i Furesø eller Værløse kommuner,
hvor der rekrutteres en påfaldende lille andel studerende fra, på trods
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af deres relative nærhed til IHK, men ud over denne betragtning er der
ikke store overraskelser eller indsigter at hente i denne første analyse.
Sjællandske rekrutteringskommuner
De sjællandske kommuner viser ikke et voldsomt anderledes billede end
de kommuner, der rekrutteres flest studerende fra: geografi og afstande
er afgørende forhold. Der er dog tre kommune der springer lidt i øjnene:
Næstved, Holbæk og Slagelse. Disse tre kommuner har alle tre et relativt
højt antal potentielle studerende, men en relativt lav rekrutteringskvotient. Disse tre kommuner kunne man altså forestille sig, at der var potentiale i at forsøge at rekruttere flere studerende fra. For at undersøge
hvordan man kunne udnytte et sådant potentiale skal der dog gøres en
Udkantskommuner

Antal IHKstuderende

Antal potentielle
studerende

Rekrutterings
kvotient

Slagelse

30

8177

0,37%

Bornholm

23

5127

0,45%

Sønderborg

16

9850

0,16%

Kalundborg

14

5575

0,25%

Svendborg

8

7991

0,10%

Lolland

7

5094

0,14%

Tønder

6

4672

0,13%

Odsherred

5

3477

0,14%

Haderslev

3

6737

0,04%

Langeland

2

966

0,21%

Varde

2

5594

0,04%

Vejen

2

4690

0,04%

Struer

1

2949

0,03%

Syddjurs

1

4764

0,02%

Thisted

1

4859

0,02%

mere detaljeret undersøgelse af de tre kommuners særpræg: hvilken type
studerende, med hvilken baggrund, er det, der allerede er rekrutteret til
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IHK. Det vil være en væsentlig pointe at få klarlagt hvilke studerende,
geografien ikke er en hindring for, efter som det virker sandsynligt at den
relativt lave rekruttering fra disse studenter-rige kommuner.
Udkantskommuner
At se på udkantskommunerne fra et rekrutteringspotentiale-synspunkt
er en lidt vanskelig opgave. For det første fordi en stor del af dem ligger
så fjernt fra IHK, at det ikke er helt realistisk at forestille sig at rekrutteringen kan øges. Hverken Sønderborg eller Svendborg er oplagte
steder for IHK at sætte ind, hvis der skal optages flere studerende. Men
derudover er der det tidligere omtalte forhold med den særlige karakter,
som studenterpopulationen i udkants kommunerne har. Her er en relativt
lavere andel med høj uddannelseskapital og en relativt høj andel med
mange begrænsninger på deres uddannelsesmæssige handlefrihed. Der
er generelt ikke de store forskelle geografisk i økonomisk kapital, men i
forhold til at rejse langt for en specifik uddannelse, er uddannelsesfremmedhed en væsentligere faktor end økonomisk kapital.
På den baggrund bliver det fire udkantkommuner der umiddelbart
ser relevante ud for nærmere overvejelser: Kalundborg, Lolland, Odsherred, samt Slagelse, som også blev udpeget i den foregående analyse.
Disse kommuner ligge ikke så langt fra IHK, at det må betragtes som
helt unikke særtilfælde, når de leverer studerende til IHK, og der er
samtidig en ikke ubetydelig andel potentielle studerende i disse områder.
Der gælder dog de samme forbehold som ovenfor, i disse områder skal
der foretages grundige undersøgelser af hvilke studerende det faktisk
er der allerede er optaget på IHK, for at man kan målrette en rekrutteringsindsats i området.

Rekrutteringsstrategiske overvejelser
Ønsker man at øge antallet af studerende ved IHK, er der ret beset to
grundlæggende strategier mulige.: at etablere en satellituddannelse,
eller gøre den eksisterende uddannelse mere fleksibel for studerende
der er ramt af tilstedeværelsesmæssige forhindringer, enten pga. den
tid der kræves for at følge uddannelsen, eller den afstand de skal rejse.
Designprincipper for en fleksibilitetsløsning er beskrevet i den kvalitative
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delrapport (se første del af undersøgelsen ved Christensen, Petersen og
Gynther).
Vedr. mulighederne i at oprette satellit-uddannelsessteder er der en
række risici, der knytter sig til studenter sammensætningen, som kort
skal opridses her.
Nærværende undersøgelse siger ikke entydigt om hvorvidt der er en
uudnyttet studenter-reserve i udkantskommunerne, som IHK ville kunne
kapitalisere på, ej heller om der findes studerende i de områder, som man
ville kunne lokke væk fra deres nuværende studier eller beskæftigelse, og
ind på en IHK-satellit. Men beskrivelsen af de studerende der allerede er
rekrutteret fra udkantskommuner, og fra sjællandske kommuner peger
på at IHK fra disse steder rekrutterer studerende med relativt lave ressourcer, i forhold til uddannelsesgennemførsel.
Dette indikerer for det første at IHKs nuværende rekruttering er
kongruent med den rekruttering uddannelsessystemet i øvrigt ser fra
udkantsområder, og områder med en lav andel af højt uddannede. Der er
med andre ord intet der peger på at der skulle være store ”uudnyttede”
grupper studerende af med en helt anderledes stærk uddannelseskapital– tværtimod viser undersøgelsen her at IHK rekrutterer helt gennemsnitsligt. Der er dog enkelte kommuner – som anført ovenfor – der
kan udgøre delvise reserver af denne art, alt afhængig af den konkrete
sammensætning af disse grupper – et forhold der ikke er undersøgt.
Så, skal en IHK satellit være rentabel skal den placeres i sjællandske
udkantsområderne BÅDE være i stand til at etablere en helt anderledes
lokal rekrutteringsprofil, og have succes med at tiltrække en væsentlig
andel af de andre uddannelsesinstitutioner i områdets ressourcestærke
studerende. Det er der visse ting der taler for kan lade sig gøre i de udpegede kommuner i oversigterne ovenfor; a) fraværet af uddannelsestilbud
der svarer til IHK i Sydsjælland; b) UCSJ-afdelingen i Vordingborg har
en vis succes med at tiltrække anderledes (pædagog)studerende end
tilfældet er i Roskilde, og i hovedstaden.
Men der er også stærkere argumenter for, at en sådan satellit i sidste
ende vil udvikle sig anderledes.
1. populationen af ressourcestærke studerende i udkantsområderne er
betydeligt mindre end i alle andre geografiske regioner i Danmark.
2. populationen af ressourcestærke studerende er langt mere mobil, og
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fleksibel, hvorfor geografi ikke er en fuldstændig central faktor for
deres uddannelsesvalg (Börjesson 2005, Lidegran 2009)
3. ressourcestærke studerende lægger typisk mere vægt på fagligt
stærke og socialt velfungerende studiemiljøer, end på at blive i deres
hjemstavn(Thomsen 2008)
Så en satellit forsøger om man så må sige, at fiske i tyndt befolkede vande,
efter fisk, der er tilbøjelige til at søge mod mere urbane vande. Der er
endvidere en potentiel implosionsfare i satellit-strategien: at udbyde en
uddannelse i udkantsområdet vil med meget stor sandsynlighed også
tiltrække studerende med lave ressourcer, og begrænset uddannelsesmæssigt handlerum. Hvis en lille satellituddannelse tiltrækker lige dele
ressourcestærke og ressourcesvage studerende, er der en fare for at de
ressourcestærke søger om at blive overført ind til enten IHK i Ballerup,
eller til andre, større institutioner med samme faglige profil, eller højere
faglig status; de vil ofte foretrække sådanne studiemiljøer, særligt hvis
de er yngre. Så efterlades satellitten med en gruppe studerende, der består af en væsentlig del ressourcesvage studerende, og den lille gruppe
ressourcestærke studerende, der ikke er mobile. Det er ikke opskriften
på en attraktiv uddannelsesinstitution, men derimod opskriften på en
uddannelsesinstitution, der kommer til at skulle bruge mange ressourcer
på at holde sig i økonomisk balance, på grund af en uforholdsmæssig
høj andel studerende med begrænsede uddannelsesressourcer.
Satellit-strategien kan forbedre ved at identificere beskæftigelsestruede, ressourcesvage grupper i udkantsområderne, som kan rekrutteres til
særligt tilrettelagte forløb. Eksempelvis havde universitet i Umeå i 80erne
succes med målrettet at rekruttere en stor gruppe arbejdsløse skov- og
landarbejdere til socionomuddannelsen (det er analyseret i detaljer i Elisabeth Hultqvists: ”Man Blev Nå’t”-rapport, fra KTH Stockholm, 1988).
Opsummerende kan det altså på denne baggrund siges, at rekrutteringskvotient-analyserne peger på bestemte kommuner, hvorfra der
muligvis kan rekrutteres bedre end det aktuelt er tilfældet. Men der er
ikke tilstrækkelige data til at vurdere præcist eller klart, hvordan en sådan
rekrutteringsindsats skal gennemføres. Til det formål skal der bruges
anderledes detaljerede studier af de relevante kommuner.
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