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Hver dag bruger FTF’erne deres kompetencer til 

at gøre en forskel for brugere, borgere og kunder 

i en lang række forskellige jobs i den private og 

offentlige sektor. Fælles for dem er, at det er deres 

viden og færdigheder, der er afgørende for, at de 

effektivt kan levere gode ydelser og skabe værdi 

for andre. 

En væsentlig forudsætning er, at medarbejderne 

er klædt godt nok på til at løse opgaverne. FTF 

har bedt Epinion om at foretage et litteraturstudie 

med fokus på, hvad forskningen siger om efter- og 

videreuddannelses betydning. Det er første gang, 

at viden om effekterne af efteruddannelse på 

FTF-området er samlet op. 

I rapporten dokumenteres, at efteruddannelse 

på tværs af opgaver og fagområder kan føre til 

en forbedret kvalitet af de ydelser, som FTF’erne 

leverer. Det gælder for eksempel når eleverne 

får bedre koncentrationsevne og bedre faglige 

resultater som følge af lærernes efteruddannelse 

i klasserumsledelse. Eller når sygeplejersker og 

ergoterapeuter bliver bedre til at opspore demens 

som følge af efteruddannelse i forbyggende 

hjemmebesøg. 

Desværre oplever vi, at adgangen til efter og 

videreuddannelse er under pres. På bare to år fra 

2013 til 2015 faldt den kompetencegivende efter-

uddannelsesaktivitet med 20 procent på akademi-

uddannelserne og med 13,5 procent på diplomud-

dannelserne. Det skyldes især, at der ikke længere 

ydes tilskud til at dække en del af lønudgifterne i 

forbindelse med efteruddannelse i form af Statens 

Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Konsekvenserne 

er, at kvaliteten og effektiviteten ikke udvikler sig 

tilstrækkeligt og både vækst og velfærd svækkes 

unødigt. Samtidig er både private virksomheder og 

offentlige arbejdspladser presset af meget snævre 

økonomiske rammer og skrappe prioriteringer.

For FTF er det en mærkesag at styrke medlem-

mernes muligheder for at udvikle og vedligeholde 

kompetencer. Der er behov for, at både politikere 

og arbejdsgivere vælger at give fornyet prioritet 

til at investere i efter- og videreuddannelse for 

de fagprofessionelle på det danske arbejds-

marked. Det giver mening både i forhold til vækst 

og velfærd på kort og lang sigt, og jeg håber, at 

rapporten her vil være med til at skabe større 

forståelse for vigtigheden af at sikre gode rammer 

for det nødvendige løft i kompetencer på alle 

niveauer.

God læselyst!

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Medarbejdernes kompetencer 
er nøglen til kvalitet og effektivitet
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RESUMÈ

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et litter-

aturstudie, som Epinion har udarbejdet for FTF.

Rapporten har til formål at afdække, hvilke effekter af 

efter- og videreuddannelse der findes for fire udvalgte 

faggrupper i forhold til at forbedre kvaliteten af de 

ydelser faggrupperne leverer, samt at give et overblik 

over de eksisterende undersøgelser på området, med 

fokus på danske undersøgelser.

Der er tidligere foretaget en række analyser af 

generelle effekter af efter- og videreuddannelse, som 

typisk har fokuseret på effekten på beskæftigelses-

grader og lønindkomst, samt på virksomhedernes 

udbytte i form af bedre driftsresultater. Litteraturstudiet 

undersøger problemstillingen: Hvad er sammenhæn-

gen mellem efter- og videreuddannelse og faglig 

kvalitet i indsatser og ydelser? Problemstillingen 

undersøges for udvalgte FTF-faggrupper og der foku- 

seres på betydningen for slutbrugeren. For eksempel 

om faggrupperne erhverver sig nye kompetencer, der 

påvirker kvaliteten af deres arbejde, eller om eksempel-

vis elever opnår bedre resultater og øget trivsel, hvis 

lærere har deltaget i efteruddannelse.

Målgrupperne i litteraturstudiet er afgrænset til faggrup-

per inden for tre store velfærdsområder: 1. Uddannelse, 

skole og børn, 2. sundhed og 3. social. Inden for de 

overordnede områder fokuseres der på følgende fire 

undergrupper:

1.  Lærere og vejledere i folkeskolen, på erhvervsud-

dannelser og lignende

2. Pædagogisk personale

3. Sundhedsprofessionelle (bl.a. sygeplejersker)

4. Socialrådgivere/sagsbehandlere

I litteraturstudiet viser der sig forskellige effekter og 

udfald. Effektmålene afhænger af, hvilken indsats, der 

er tale om, og hvilke faggrupper og slutbrugere der 

er i fokus. Dette fremgår af rapportens resultater, der 

opsummeres herunder.

Lærerne oplever blandt andet, at de er blevet bedre til 

at undervisningsdifferentiere, at de får større didak- 

tisk og pædagogisk viden, mere selvtillid, og at de er 

blevet bedre til at skabe ro og til at lede kvalificeret 

undervisning. Alt sammen kompetencer, som når de 

omsættes, vil få betydning for eleverne. I forhold til 

effekter på eleverne viser litteraturen, at elever koncen-

trerer sig bedre, har bedre læsekompetencer/læseud-

vikling, bedre adfærd, samt at elever i højere grad 

fastholdes i skoleforløb. Skolens ressourcepersoner 

vurderes at kunne noget særligt og er blandt andet 

vigtige for styrkelse af undervisningen af elever med 

særlige behov, og skolens muligheder for inklusion.

Det pædagogiske personale oplever, at deltagelse i 

diplomuddannelser bidrager til refleksion, kritiske øjne 

på egen praksis og nye måder at tænke og handle på 

i arbejdet med børn i dagtilbud. Overordnet set viser 

litteraturen, at pædagogisk personales deltagelse i 

efteruddannelsesindsatser fører til forandringer for børn 

i dagtilbud. Forandringerne omfatter bedre sproglige 

kompetencer og udvikling, styrkede sociale og emo-

tionelle kompetencer og adfærd, fx udvikler en gruppe 

børn sig fra at have været i eller næsten på et behan-

dlingskrævende område til at være inden for normalom-

rådet. Litteraturen peger endvidere på, at længden af 

uddannelsesforløb har betydning for pædagogernes 

ændringer i praksis. Des længere forløbet er, des flere 

forandringer opleves. Det er der formentlig flere årsager 

til, fx at det er vanskeligt at se forandringer inden for en 

meget kort tidsramme.

De sundhedsprofessionelle oplever blandt andet, at de 

som følge af deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter 

har udviklet deres faglighed, opnået et øget viden-

sniveau om sygdomme og diagnosticering, og at de er 

blevet bedre til tidlig opsporing (af demens), samt til at 

igangsætte en mere kvalificeret behandling. Efterud-

dannelse af og kompetenceniveau blandt sundhedspro-

fessionelle viser at kunne påvirke forskellige sundheds-

relaterede patientudfald; bl.a. kan det være med til at 

reducere psykopatologi hos patienter med skizofreni, 

reducere antallet af fødselstraumer, samt dødsfald og 

utilsigtede hændelser.

Den sidste faggruppe er socialrådgivere. Socialrådgi- 

verne oplever flere udbytter af at deltage i efteruddan-

nelse. De opnår et akademisk mindset, en øget nysger-

righed på ny viden, øget faglig selvtillid og bedre evner 

til at analysere og reflektere. De arbejder ud fra en 

vidensbaseret tilgang, og tilegner sig viden og erfaring i 

deres arbejde, som hele arbejdspladsen kan få gavn af. 

Socialrådgivere med en hel diplomuddannelse oplever 

i højere grad at kunne bruge viden fra diplomuddan-

nelsen på deres arbejdsplads sammenlignet med, hvis 

de kun har en del af uddannelsen. De har erhvervet 

nye redskaber og metoder, der gør dem i stand til at 
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inddrage borgeren mere og opnå større forståelse 

for borgerens situation. Kompetencerne, oplever de, 

kan skabe forandringer for børn og unge med særlige 

behov, fx gennem bedre handleplaner og undersøgel-

ser.

Som det fremgår af resultaterne, har nogle af studierne i 

rapporten fokus på ændringer i faggruppernes kom-

petenceniveauer. Andre studier fokuserer på effekter 

og forandringer blandt slutbrugerne, som følge af 

faggruppernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. 

Overordnet set sammenfatter rapporten, at efter- og 

videreuddannelse bidrager med kompetencer og 

opkvalificerer de fire pågældende faggrupper, således 

at deres arbejde med de respektive slutbrugere kvalifi- 

ceres. Opkvalificeringen og de nyerhvervede kompe-

tencer påvirker kvaliteten i faggruppernes arbejde med 

målgruppen, og det antages at det vil føre til ændringer 

blandt slutbrugerne. Nogle af studierne i rapporten 

viser direkte, at opkvalificeringen og kompetenceud-

viklingen har positive effekter for målgrupperne, mens 

andre studier har fokus på faggruppens kompetencer, 

der forventes at føre til en bedre kvalitet i ydelserne og 

til positive effekter for slutbrugerne.

Omsætning af uddannelserne er vigtigt, og rapporten 

viser, at der på tværs af faggrupperne er flere faktorer, 

som har betydning for, om omsætning finder sted. 

Blandt andre ting udtrykkes manglende tid og res-

sourcer til at anvende de nyerhvervede kompetencer 

i praksis, kobling mellem efteruddannelsen og anven-

delse i praksis, samt opbakning og engagement før, 

under og efter fra både leder og kolleger.

I flere af studierne opfordres til, at det undersøges mere 

dybdegående om effekterne af efteruddannelse og på 

et højere evidensniveau, således at effekterne af efter-

uddannelse udspecificeres. Samtidig efterspørges også 

undersøgelser, som ikke kun fokuserer på om der er en 

effekt af efteruddannelse, men også hvad effekterne 

skyldes. Altså hvordan indsatserne virker. 

Det er imidlertid komplekst. Litteraturstudiet illustrerer 

først og fremmest, at omfanget af litteratur inden for de 

fire faggrupper er forskelligt. Særligt ses, at der er mest 

litteratur om effekter af efter- og videreuddannelse af 

lærere og sundhedsprofessionelle, mens de to øvrige 

områder er belyst i mindre grad. Litteraturstudiet viser, 

at traditionen for at måle effekter er forskellig inden for 

de forskellige fagområder – særligt er der i højere grad 

tradition for effektmålinger og randomiserede studier 

inden for sundhedssektoren, og derfor er der formentlig 

også mere litteratur på dette område.

Rapporten bygger samlet set på 35 studier, som er 

blevet klassificeret og bearbejdet. Den giver et solidt 

indblik i, hvad der ligger af dansk litteratur på de fire 

områder, mens noget international litteratur også ind-

drages. Der er gennemført en indledende littera- 

tursøgning efterfulgt af en citationssøgning og kontakt 

til udvalgte aktører og forskningsmiljøer, som begge har 

kvalificeret litteratursøgningen.
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1. INDLEDNING

En lang række faggrupper deltager i efter- og videre-

uddannelse i Danmark, og der bruges hvert år mange 

ressourcer på at opkvalificere og kompetenceløfte 

forskellige faggrupper. Der er mange typer af efter- 

og videreuddannelsestilbud af forskellig varighed og 

udformning. 

Generelle evalueringer af efteruddannelser (master- og 

diplomuddannelser) viser, at deltagerne overordnet 

set er tilfredse med uddannelsesforløbene, og at de 

oplever, at de bliver mere kvalificerede og får forbedret 

deres kompetencer på forskellige områder, og at 

uddannelserne giver nye karrieremæssige muligheder 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2013a: UCSJ dimittend-

undersøgelse 20141). I de fleste evalueringer er fokus 

på faggruppernes selvoplevede rapporteringer af 

deltagelse i og tilfredshed med efteruddannelsesindsat-

ser. Tidligere er der desuden også foretaget en række 

analyser af generelle effekter af efter- og videreuddan-

nelse, som typisk har fokuseret på effekten på beskæf-

tigelsesgrader og lønindkomst, samt på virksomhed-

ernes udbytte i form af bedre driftsresultater.

Efter- og videreuddannelse gennemføres blandt andet 

med ønsket om at påvirke og udvikle faggruppernes 

kvalifikationer og kompetencer, således at kvaliteten af 

de ydelser, de leverer, øges. Med ydelser af en højere 

kvalitet forventes slutbrugerne af ydelserne at blive 

påvirket i en positiv retning. Det er interessant at blive 

klogere på, om det rent faktisk er tilfældet.

Litteraturstudiet kort fortalt

Litteraturstudiet bygger på 35 studier, der fortrinsvist 

beskæftiger sig med effekter af efter- og videreuddan-

nelse af fire af FTFs store medlemsgrupper; 1. Lærere, 

2. Pædagogisk personale, 3. Sundhedsprofessionelle 

og 4. Socialrådgivere. Der fokuseres på alle typer af 

efteruddannelsesindsatser af forskellig varighed, fra 

kortere kurser til længevarende uddannelser. Fokus er 

hovedsageligt på danske indsatser.

Formålet med litteraturstudiet er at undersøge sam-

menhængen mellem efter- og videreuddannelse af 

udvalgte FTF-faggrupper og faglig kvalitet i indsatser 

og ydelser, samt betydningen for slutbrugere. For        

 

1 Tal og fakta fra UCSJs dimittendundersøgelse fra 2014 
er modtaget i en korrespondance med pressekonsulent Daniel 
Brøns fra UCSJ.

eksempel om faggrupperne erhverver sig nye kompe-

tencer, der påvirker kvaliteten af deres arbejde, eller 

om eksempelvis elever opnår bedre resultater og øget 

trivsel, hvis lærere har deltaget i efteruddannelse. Lit-

teraturstudiet søger at afdække og skabe overblik over 

eksisterende undersøgelser og litteratur på området.

Litteraturstudiets fokus er fastlagt i samråd med FTF og 

tager udgangspunkt i et ønske om at få indsigt i effekter 

og kvalitetsændringer som følge af efter- og videreud-

dannelse af de fire udvalgte fagprofessioner. I littera- 

turstudiet viser der sig forskellige effekter og udfald. 

Effekt- og udfaldsmål afhænger af, hvilken indsats, der 

er tale om, og hvilke faggrupper og slutbrugere der er i 

fokus.

1.1 RAPPORTENS OPBYGNING
Rapporten er struktureret i fem kapitler. Det indledende 

kapitel sætter rammen for rapporten, herunder formål 

og tilgang til litteraturstudiet. I kapitel 2 sammenfattes 

litteraturstudiets resultater. Kapitel 3 består af fire afsnit, 

som beskriver litteraturen om effekter og udbytter af 

efter- og videreuddannelse for hver af de fire FTF-fag-

grupper i rapporten; lærere, pædagoger, sundhedspro-

fessionelle og socialrådgivere. I hvert afsnit beskrives 

litteraturen først, hvorefter der redegøres for effekter 

og udbytte efter- og videreuddannelse på baggrund af 

den tilgængelige litteratur. Kapitel 4 indeholder en liste 

over den anvendte litteratur. Og i kapitel 5 beskrives de 

metodiske overvejelser og strategien for litteratursøg-

ningen, samt uddybende om klassificering og evaluer-

ing af studierne.
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2. SAMMENFATNING

Efter- og videreuddannelse anvendes til en lang række 

faggrupper, og interessen for effekterne er stigende. 

Ikke mindst er der stor interesse for, hvilke effekter del- 

tagelsen har for kvaliteten af de ydelser, som grupperne 

leverer for slutbrugerne, og helt konkret hvordan det 

kommer til udtryk blandt slutbrugerne. Litteraturstudiet 

gennemgår effekter af efteruddannelse af lærere, pæ- 

dagogisk personale, sundhedsprofessionelle og social-

rådgivere. Resultaterne kan sammenfattes, som følger:

•  Lærerne oplever blandt andet, at de er blevet 

bedre til at undervisningsdifferentiere, at de får 

større didaktisk og pædagogisk viden, mere 

selvtillid, og at de er blevet bedre til at skabe ro 

og til at lede kvalificeret undervisning. Alt sammen 

kompetencer, som når de omsættes, vil få betyd-

ning for eleverne. I forhold til effekter på eleverne 

viser litteraturen, at elever koncentrerer sig bedre, 

har bedre læsekompetencer/-udvikling, bedre 

adfærd, samt at elever i højere grad fastholdes i 

skoleforløb. Skolens ressourcepersoner vurderes 

at kunne noget særligt og er bl.a. vigtige for 

styrkelse af undervisningen af elever med særlige 

behov, og skolens muligheder for inklusion. 

•  Det pædagogiske personale oplever, at deltagelse 

i diplomuddannelser bidrager til refleksion, kritiske 

øjne på egen praksis og nye måder at tænke 

og handle på i arbejdet med børn i dagtilbud. 

Overordnet set viser litteraturen, at pædagogisk 

personales deltagelse i efteruddannelsesindsatser 

viser forandringer for børn i dagtilbud. Forand- 

ringerne omfatter bedre sproglige kompetencer 

og udvikling, styrkede sociale og emotionelle 

kompetencer og adfærd. Blandt andet udvikler en 

gruppe børn sig fra at have været i eller næsten på 

et behandlingskrævende område til at være inden 

for normalområdet. Litteraturen peger endvidere 

på, at længden af uddannelsesforløb har betyd-

ning for pædagogernes ændringer i praksis. Des 

længere forløbet er, des flere forandringer opleves. 

Det er der formentlig flere årsager til, fx at det er 

vanskeligt at se forandringer inden for en meget 

kort tidsramme. 

•  De sundhedsprofessionelle oplever blandt 

andet, at de som følge af deltagelse i efteruddan-

nelsesaktiviteter har udviklet deres faglighed, 

opnået et øget vidensniveau om sygdomme og 

diagnosticering, og at de er blevet bedre til tidlig 

opsporing (af demens) og til at igangsætte en mere 

kvalificeret behandling. Efteruddannelse af og 

kompetenceniveau blandt sundhedsprofessionelle 

viser at kunne påvirke forskellige sundhedsrelat-

erede patientudfald; bl.a. kan det være med til at 

reducere psykopatologi hos patienter med skizo- 

freni, reducere antallet af fødselstraumer, samt 

dødsfald og utilsigtede hændelser. 

•  Den sidste faggruppe er socialrådgivere. De 

oplever flere udbytter af at deltage i efteruddan-

nelse. De opnår et akademisk mindset, en øget 

nysgerrighed på ny viden, øget faglig selvtillid 

og bedre evner til at analysere og reflektere. 

De arbejder ud fra en vidensbaseret tilgang, og 

tilegner sig viden og erfaring i deres arbejde, som 

hele arbejdspladsen kan få gavn af. Socialrådgi- 

vere med en hel diplomuddannelse oplever i 

højere grad at kunne bruge viden fra diplomuddan-

nelsen på deres arbejdsplads sammenlignet med, 

hvis de kun har en del af uddannelsen. De har 

erhvervet nye redskaber og metoder, der gør dem i 

stand til at inddrage borgeren mere og opnå større 

forståelse for borgerens situation. Kompetencerne, 

oplever de, kan skabe forandringer for børn og 

unge med særlige behov, fx gennem bedre hand- 

leplaner og undersøgelser.
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3. EFFEKTER OG UD-
BYTTE AF EFTER- OG VI-
DEREUDDANNELSE

I dette kapitel sammenfattes og beskrives litteraturen 

om effekter og udbytte af efter- og videreuddannelse af 

de fire udvalgte FTF-faggrupper i rapporten. Afsnittene 

kommer i følgende rækkefølge; lærere, pædagogisk 

personale, sundhedsprofessionelle og socialrådgivere. 

Alle afsnittene indeholder først en kort beskrivelse af 

karakteristika ved litteraturen og dernæst uddybes 

litteraturens fund om udbyttet for faggrupperne og 

eventuelle andre.

3.1 LÆRERE
Dette er første underafsnit ud af fire om effekterne af 

efter- og videreuddannelse af rapportens fire udvalgte 

FTF-grupper. Afsnittet fokuserer på efter- og videre-

uddannelse af lærere. Indledningsvist beskrives 

karakteristika ved litteraturen på området, og dernæst 

præsenteres effekterne af deltagelse i efter- og 

videreuddannelse blandt lærere på baggrund af den 

aktuelle litteratur. Særligt fokuseres på lærernes egne 

vurderinger af at deltage i efteruddannelsesaktiviteter, 

hvordan efteruddannelse påvirker lærernes pædago-

giske og faglige kompetencer, samt udbytter for elever. 

Kort kommenteres på omsætningen af uddannelserne 

og relevante faktorer af betydning.

3.1.1 Karakteristika ved litteraturen

Den danske litteratur om effekter af efter- og videreud-

dannelse af lærere er den mest omfangsrige og doku-

menterede af de fire fagområder. Derfor vil afsnittet 

som følge heraf blive relativt længere end de øvrige 

afsnit. For detaljer om publikationerne se litteraturlisten 

i kapitel 6.

Den foreliggende litteratur spænder fra beskrivende 

kortlægninger, opgørelser og evalueringer af afprøvede 

modeller, indsatser og uddannelser til randomiserede 

kontrollerede forsøg. Litteraturen favner blandt andet 

læreres oplevelser af og erfaringer med deltagelse i 

projekter eller efteruddannelse. På den måde kan litte- 

raturen bidrage til at give indblik i lærernes oplevelse af 

udbytte, men også i eventuelle udbytter blandt ledere, 

kolleger og elever. 

Det interessante ved litteraturen på dette område er, 

at der er resultater om forandringer og effekter blandt 

slutbrugere. Slutbrugerne er i dette tilfælde elever, 

hvor eksempelvis øget trivsel og faglige præstationer 

er parametre i fokus. I nogle af evalueringerne er fokus 

på at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for 

en bestemt adfærd hos eleverne. Det ses eksempelvis 

i en evaluering af læseudvikling på mellemtrinnet, hvor 

det undersøges, hvilke forhold der har betydning for 

elevernes læsefremgang (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2013 a).

Undersøgelserne og evalueringerne bygger på både 

kvantitativ (spørgeskemaundersøgelser, karakterud- 

træk) og kvalitativ data (skolebesøg, individuelle inter-

views, fokusgrupper) og ofte ses metodetriangule- 

ring. Flere forskellige gruppers perspektiver inddrages 

for at belyse effekterne og udbyttet på bedste vis. 

Blandt andet inkluderes både lærere, ledere og under-

visere på uddannelserne.

Studierne, som afsnittet bygger på, har fokus på forskel-

lige typer af lærere i uddannelsessystemet. Fra folke-

skolelærere til lærere, der underviser på de erhvervs-

rettede uddannelser.

Baggrund

I mange tilfælde er nye mål og reformer baggrunden 

for igangsættelse af efteruddannelse eller opkvalificer-

ing, øremærkede midler eller udefrakommende krav. 

Eksempelvis beskrives det, at der i forbindelse med 

udmøntningen af globaliseringspuljen2 og opfølgning 

på velfærdsaftalen blev afsat 225 millioner kroner i 

perioden 2007-2009 til at styrke kompetencerne hos 

lærere på erhvervsfaglige uddannelser. Midlerne blev 

blandt andet brugt på en særlig faglig og pædagogisk 

efteruddannelsesindsats, som Danmarks Evaluer-

ingsinstitut har evalueret, og som inddrages i denne 

afdækningsrapport (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2009). 

TALIS (Teaching and Learning International Survey)3  

er den første internationale undersøgelse med fokus 

på læreres professionelle udvikling, læringsmiljø og 

skoleledelse. Undersøgelsen foretages i alle OECD-

landene. De danske resultater fra 2009 viser, at lærere   

2 Læs mere om globaliseringspuljen i rapporten på: http://
dea.nu/sites/dea.nu/files/DEA%20-%20Globaliseringspul-
jen%202007-2012_web.pdf 

3  Læs mere om TALIS på: http://www.oecd.org/edu/
school/talis.htm
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jævnligt har brug for at få opdateret deres kvalifika-

tioner (gennem kompetencegivende videreuddannelser, 

kurser eller coaching fra andre lærere). Undersøgelsen 

viser endvidere, at lærernes største behov for faglig 

kompetenceudvikling er på området med undervisning 

af elever med særlige behov – både internationalt og på 

landsplan (Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling 

af Folkeskolen, 2009). TALIS-undersøgelsen fra 2009 

viser endvidere, at cirka en fjerdedel af danske lærere 

ikke har deltaget i en eller anden form for opkvalificer-

ing de seneste 18 måneder. Sammenlignet med andelen 

i de øvrige TALIS-lande4 er det en relativ stor andel, der 

ikke har deltaget i opkvalificerende efteruddannelse-

sindsatser (Styrelsen for Evaluering og Kvalitets- 

udvikling af Folkeskolen, 2009). Efter vedtagelsen af 

den nye folkeskolereform i 2013 samt det øgede fokus 

på efteruddannelse og kompetenceudvikling formodes 

tallet at være lavere nu.

I 2010 blev det blandt andet besluttet at løfte den grun-

dlæggende pædagogiske kompetence blandt lærere 

på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). 

Det blev indført, at alle lærere på erhvervsuddannelser 

og AMU-fastansatte skulle have pædagogiske kval-

ifikationer svarende til en gennemført pædagogisk 

diplomuddannelse (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). 

Årsagen til ændringen bygger på et mål om, at 95 pct. 

af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 

i 2020. Forventningen er, at lærernes pædagogiske 

kvalifikationsløft kan bidrage til det (Danmarks Evaluer-

ingsinstitut, 2015).

Folkeskolereformen blev vedtaget i 2013 med et mål om 

at give folkeskolen et fagligt løft. Der blev derfor afsat 1 

milliard kroner til at styrke den nuværende efteruddan-

nelsesindsats og kompetenceudvikling fra 2014-2020 

(Undervisningsministeriet, 2013). Ifølge Undervisning-

sministeriets pejlemærker for kompetenceudvikling 

(2013) har opkvalificering af folkeskolens ledere og det 

pædagogiske personale afgørende betydning for kval-

iteten i folkeskolen. Læreres undervisningskompetence 

beskrives som den faktor i skolen af størst betydning 

for elevers udbytte af deres skolegang, og derfor 

er den central (Undervisningsministeriet, 2013). Det 

gennemgående fokus i pejlemærkerne er, at kompe-

tenceudviklingen skal tilrettelægges, så den har størst 

mulig effekt på elevernes læring og trivsel (pejlemærke 

8).

4 TALIS-lande: der indgår 24 lande i første runde af TALIS 
2009. 17 af disse er OECD-lande, heriblandt Australien, 
Belgien, Danmark, Irland, Island. De resterende lande er ikke 
medlemmer i OECD, herunder Brasilien, Bulgarien, Estland, 
Litauen.

Men hvordan ser det så ud på den front? En kortlægning 

om opkvalificering af lærere og pædagoger i folkesko-

len viser, at der opkvalificeres inden for flere centrale 

områder. Områder som er relevante i forhold til folke-

skolereformen og dens mål; læsning og it, specialunder-

visning/-pædagogik, inklusion, faglig opdatering i eget 

fag og dansk som andetsprog (Rambøll & EVA, 2013). 

Det pointeres, at målet om fuld kompetencedækning 

og forbedrede faglige resultater i matematik kun var 

prioriteret i mindre udstrækning i opkvalificeringsind-

satsen i 2011/2012. I samme kortlægning og analyse 

beskrives, at opfølgning af den kommunale opkvalificer-

ing er begrænset. Det medfører blandt andet, at det er 

vanskeligt at finde ud af om opkvalificeringsindsatserne 

virker. For bedre at kunne følge op opfordres til, at der 

fremadrettet foretages systematiske evalueringer af 

resultaterne af større opkvalificeringsindsatser (Rambøll 

& EVA, 2013).

Skolens Rejsehold har i en større rapport undersøgt 

styrker og svagheder ved den danske folkeskole for på 

den baggrund at komme med en række anbefalinger 

til forbedringer. Som følge af et meget solidt data-

grundlag5 er de kommet frem til en række anbefalin-

ger. Den første anbefaling fokuserer på, at lærernes 

kompetencer skal styrkes for at imødekomme nogle 

af udfordringerne i folkeskolen. Skolens Rejsehold 

anbefaler, at styrkelsen af lærernes kompetencer bl.a. 

omfatter, at den nuværende læreruddannelse skal 

styrkes med øgede optagelseskrav og øget niveau af 

didaktik og pædagogik. Et andet punkt i anbefalingen 

er, at der skal ske mere strategisk efteruddannelse 

og kompetenceudvikling på skolerne (Skolens Rejse-

hold, 2010). En udfordring gør sig gældende i den 

forbindelse, og det er, at Danmark er et af de lande, 

hvor lærere gennemfører allermindst efter- og videreud-

dannelse, samt kompetenceudvikling (Skolens Rejse-

hold, 2010).

5 Skolens Rejsehold har forsøgt at inddrage så mange 
forskellige parter, interessenter og synspunkter som muligt. 
Skolens Rejsehold har besøgt 20 skoler rundt omkring i landet 
for at lære om skolernes konkrete erfaringer med at håndtere 
de udfordringer de står overfor. I den forbindelse har rejse-
holdet også besøgt de kommunale skoleforvaltninger. De har 
også besøgt uddannelsessteder for lærere og ungdomsud-
dannelser for at indsamle deres viden og erfaringer i forhold 
til folkeskolen. Der er gennemført 80 interviews med godt 
300 personer (skoleledelse, lærere, øvrige skolemedarbej-
dere, elever, forældre, forvaltning, politikere og ungdommens 
uddannelsesvejledning). Der er også indhentet viden fra 
21 organisationer på folkeskoleområdet. Derudover er der 
igangsat en række undersøgelser; litteraturstudier, kompara-
tive undersøgelser, spørgeskemaundersøgelser etc. (Skolens 
Rejsehold, 2010).
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Regeringens fokus på kompetenceudvikling af lærere 

vidner om en forventning om en afsmittende effekt på 

børn og unge på skoler og uddannelsessteder. Forvent-

ningen er, at de fagprofessionelles deltagelse i efter- og 

videreuddannelse er med til at øge kvaliteten af det 

arbejde, som lærerne varetager, og at det vil skabe 

forandring blandt eleverne. Det undersøges og belyses 

nærmere i det følgende afsnit om effekter af efter- og 

videreuddannelse.

3.1.2  Effekter af efter- og videreuddannelse

Ud fra litteraturen viser der sig at være forskellige 

udbytter og effekter af læreres deltagelse i efter- og 

videreuddannelse både for den enkelte lærer, eleverne 

og arbejdspladsen som helhed. I dette afsnit uddybes 

lærernes egne opfattelser af deltagelsen i og udbyttet 

af efteruddannelsesaktiviteter, samt hvordan efter- og 

videreuddannelse kan bidrage til kompetencer hos 

lærerne, der overordnet set kan styrke den danske 

folkeskole ved bl.a. at fremme elevers læring.

Læreres egne vurderinger af efteruddannelsesaktivi-

teter

I dette kortere underafsnit er fokus på undersøgelses-

resultater om læreres egne vurderinger af efteruddan-

nelsesindsatser.

I en undersøgelse af effekten af den særlige efter-

uddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige 

uddannelser oplever EUD-lærerne samlet set et stort 

udbytte af deres deltagelse (Danmarks Evaluering-

sinstitut, 2009). Rapporten bygger på en kvantitativ 

webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt en 

stikprøve af EUD-lærere, da der har deltaget på efter-

uddannelseskurser finansieret af globaliseringspuljens 

særlige efteruddannelsesindsats. Efteruddannelsesak-

tiviteterne er inddelt i fire forskellige grupper; 1. faglige 

eller pædagogiske arrangementer afholdt af skolen, 2. 

efteruddannelseskurser afholdt af en ekstern udbyder, 

3. fag på diplomuddannelse eller lignende kurser, der 

udløser ECTS-point og 4. jobswop/praktik på en virk-

somhed eller institution. 75pct. af de deltagende lærere 

vurderer, at de har haft stort eller noget udbytte af 

efteruddannelsesaktiviteterne i 2008. Lærerne oplever 

at have et stort udbytte af de kompetencegivende fag 

på diplomuddannelser e.l. kurser. De oplever desuden 

i høj grad, at de bruger de kompetencer, de har trænet 

og udviklet som en del af efteruddannelsesindsatsen. 

Tilmed mener 70 pct., at deltagelsen har sat sig synlige 

spor i deres praksis. En stor del af lærerne, som har 

deltaget i aktiviteter relateret til fastholdelse af elever 

i uddannelsen, oplever en bedre praksis i at vejlede 

elever med sociale eller psykologiske vanskeligheder 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2009).

I en anden evaluering af læreres deltagelse i diplo-

muddannelsen i erhvervspædagogik oplever 81 pct. 

af lærerne at kunne bruge den viden, som de har 

erhvervet på uddannelsen, i deres job som lærere. 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er på 60 

ECTS-point, dvs. ét års fuldtidsstudie. Uddannelsen 

består af seks moduler, hvoraf fire er obligatoriske og 

to er valgfrie. Evalueringen af diplomuddannelsen viser, 

at 73 pct. af lærerne mener, at de i høj eller nogen grad 

er blevet bedre til at motivere deres elever som følge 

af uddannelsen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). 

Lærerne angiver, at de på grund af uddannelsen også 

er blevet bedre til at evaluere (71 pct.), at de under-

visningsdifferentierer mere (68 pct.) og bruger mere 

eksperimenterende undervisningsformer (68 pct.). I 

interviews understøtter lærerne disse fund og fortæller, 

at de har fået større didaktisk og pædagogisk viden, 

som de bruger i deres planlægning, gennemførelse 

og evaluering af undervisningen. Derudover fortæller 

lærerne, at de er blevet mere opmærksomme på deres 

elevers forudsætninger for at lære, og at de generelt 

oplever en større selvtillid i lærerrollen (Danmarks  

Evalueringsinstitut, 2015). 

Diplomuddannelserne til lærerne strækker sig over 

længere perioder og er bygget op af flere moduler. 

Samlet set viser evalueringerne, at lærerne opnår en 

række både faglige og personlige kompetencer ved 

at deltage i uddannelsesindsatserne. Jævnfør at der i 

den følgende internationale litteratur er sammenhæng 

mellem efteruddannelse og elevers læring, så er det 

plausibelt, at det også er tilfældet her. Varigheden af 

uddannelserne kan muligvis også være en opstøttende 

faktor, som styrker sandsynligheden for, at der ses 

ændringer blandt slutbrugerne.

I en systematisk forskningskortlægning af Nordenbo et 

al. (2011) undersøges hvilke kompetencer hos det pæd-

agogiske personales i førskolen og skolen, som kan 

bidrage til læring hos børn og unge. Blandt andet viser 

didaktikkompetence at have stor betydning for læring 

hos børn og unge (samt relations- og regelledelseskom-

petence). Derfor påpeges det, at uddannelse for lærere 

bl.a. bør fokusere på udvikling og opkvalificering af 

denne kompetence (Nordenbo et al., 2011). Rettes 

blikket fra efteruddannelse af lærere i grundskolen til 

lærere på erhvervsskoler ses, at diplomuddannelsen i 
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erhvervspædagogik netop er med til at understøtte, at 

disse lærere erhverver mere viden om didaktik, der som 

beskrevet er en betydningsfuld faktor for både børn og 

unges læring (modul 2 på uddannelsen på 10 ECTS-

point omhandler undervisningsplanlægning og didaktik) 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2015).

I en spørgeskemaundersøgelse spørges lærere ind 

til om de anvender det, som de har lært i forbindelse 

med deres seneste kompetenceudvikling, og hvad de 

oplever at få ud af det. Spørgeskemaundersøgelsen 

viser bl.a., at 64 pct. af lærere oplever, at de tænker 

anderledes om deres opgaver, 47 pct. føler sig mere 

kompetente og sikre i deres arbejde, og 36 pct. føler sig 

mere motiveret for at arbejde (Danmarks Evalueringsin-

stitut, 2013c).

Lærernes deltagelse i efter- og videreuddannelse viser 

altså i undersøgelserne at påvirke lærerne og deres 

arbejde på forskellige måder. Fra at lærerne føler sig 

mere kompetente til at være blevet mere motiverede 

og opmærksomme på deres elevers forudsætninger 

for læring, og en række andre ting derimellem. En 

bemærkning til den øgede opmærksomhed på elevers 

forudsætninger for læring og øget undervisningsdif-

ferentiering er, at Skolens Rejsehold finder, at læreres 

forventninger til elever har stor betydning for deres 

læring. Det har en positiv virkning på elevers læring, 

hvis læreren har en forventning om, at elever lærer 

forskelligt (Skolens Rejsehold, 2010). 

Konklusionerne i dette underafsnit er principielt 

placeret lavt på evidensstigen i forhold til at se på 

effekten af efteruddannelsen på slutbrugere. En del af 

litteraturen omfatter disse selvrapporteringer, og denne 

type data kan give indblik i lærernes vurderinger af, 

hvordan virkeligheden ser ud.

Læreres pædagogiske og faglige kompetencer og 

betydningen for elever

Dette underafsnit går i dybden med efteruddannelse af 

lærere, og hvordan det påvirker deres kompetencer og 

faglige kvalitet, og dets betydning for elever.

Rapporten af Skolens Rejsehold (2010) finder frem til, at 

den danske forskning om effekter af efteruddannelse af 

lærere i forhold til elevers læring på skolen er begræn-

set. Men internationale forskningsundersøgelser viser, 

at efteruddannelse af lærere kan have en meget stor 

effekt på elevers læring (Skolens Rejsehold, 2010). Den 

enkelte lærers opkvalificering har stor betydning for 

kvaliteten af undervisningen, og særligt når læreren via 

opkvalificering eller efteruddannelse opnår et nyt syn 

på elevernes læringspotentiale, og hvordan de lærer 

bedst. Derved har lærerne et bedre udgangspunkt for 

at justere og implementere en ny praksis i undervisnin-

gen (Skolens Rejsehold, 2010). I undersøgelsesrappor-

ten mener stort set alle skolelederne, at skolens særlige 

ressourcepersoner (fx naturfagsvejledere, læse- og 

it-vejledere, samt AKT-lærere)6 bl.a. er med til at styrke 

hhv. undervisningen af elever med særlige behov (det 

mener 98 pct.), skolens muligheder for inklusion (det 

mener 95 pct.), og lærernes faglige kompetencer i 

forhold til almenundervisningen (det mener 91 pct.) 

(Skolens Rejsehold, 2010).

Randomiserede kontrollerede forsøg er en af de 

stærkeste måder at undersøge effekter af tiltag. I 

litteratursøgningen bliver det tydeligt, at antallet af 

randomiserede kontrollerede forsøg med fokus på 

efteruddannelse i dansk regi er begrænset. Der er 

imidlertid fundet et dansk randomiseret kontrolleret 

forsøg med henblik på at undersøge effekterne af klas-

seledelse på indskolingselevers faglige præstationer, 

adfærd og trivsel i en dansk kontekst (Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd, 2015). De deltagende 

lærere blev enten tilbudt interventionen bestående af et 

efteruddannelseskursus i anerkendende klasseledelse, 

eller et kursus i IT-didaktik. Interventionen bestod mere 

specifikt af kurser af 30 timer fordelt på 5 sammenhæn-

gende dage, samt en opfølgningsdag på 6 timer 3-4 

uger efter kursets afslutning. Klasseledelse handler 

blandt andet om lærerens evne til at lede undervisnin-

gen, sætte mål for elevernes undervisning og gennem-

føre undervisning uden forstyrrelser. Målet er, at udvikle 

elevers sociale, emotionelle og faglige kompetencer, 

blandt andet ved at styrke elevernes evne til at holde 

fokus på undervisningen (Det Nationale Forsknings- 

center for Velfærd, 2015). Overordnet set viste delta- 

gelsen i klasseledelsesinterventionen en positiv effekt 

på elevers koncentration og i lidt mindre grad på deres 

faglige præstationer (læsekompetencer). Effekterne på 

elevernes trivsel og adfærd er uklare, mens studiet ikke 

finder direkte målbare effekter på elevernes kognition 

(Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015).

I forlængelse af dette slår Holm & Jäger (2011) fast i 

deres artikel med udgangspunkt i internationale lod- 

trækningsforsøg, at klasserumsledelse er fundet som     

 
6 Ressourcepersonerne beskrives at have efteruddannel-
ser på forskellige niveauer, eksempelvis diplomuddannelser, 
moduler fra diplomuddannelser eller væsentlige kurser og 
linjefag (Skolens Rejsehold, 2010).
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en betydningsfuld pædagogisk kvalifikation for elevers 

færdigheder (Holm & Jäger, 2011). Elever i klasser 

med en lærer, der er blevet udvalgt til at gennemføre 

et kursus i klasserumsledelse, klarede sig bedre end 

elever i klasser, hvor læreren ikke havde modtaget 

dette kursus. De finder endvidere, at læreres uddan-

nelsesmæssige baggrund har betydning for elevers 

faglige udbytte. Blandt andet finder de i forskningslit-

teraturen, at lærerens faglige kompetencer, dvs. hvor 

meget læreren kender til det fagområde som under-

vises i, påvirker elevers læring (Holm & Jäger, 2011).

I en international undersøgelse af læsekompetencer i 

4. klasser ses et andet eksempel på hvordan, lærerens 

fokus og uddannelse kan påvirke karakteristika ved 

eleverne (PIRLS - Progress in International Reading 

Literacy Study). Undersøgelsen viser udviklingsten-

densen i læsekompetencer i forskellige lande inklusiv 

Danmark fra 2006-20117. Det vurderes i publikationen, 

at elever af lærere med fokus på læsepædagogik og 

læsning i uddannelsen, klarer sig signifikant bedre end 

elever af lærere uden. 49 pct. af eleverne i Danmark har 

lærere med uddannelse inden for disse områder. Inter-

nationalt gjaldt det for 62 pct. af eleverne, at der var lagt 

vægt på læsepædagogik i lærernes uddannelse, og i de 

lande, som klarede sig signifikant bedre end Danmark, 

bortset fra Finland, gjaldt det for en større andel af 

eleverne (71-95 pct.) (Mejding & Rønberg, 2011). 

Læsepædagogik i lærernes uddannelse har altså en 

betydning for elevernes læsekompetencer.

Danmarks Evalueringsinstitut beskriver forhold som 

særligt hænger sammen med elevers udvikling i 

læsning på mellemtrinet (Danmarks Evalueringsinsti-

tut, 2013c). Som det allerede er beskrevet, bliver det 

blandt andet slået fast, at lærernes viden om og arbejde 

med sprogforståelse og klasseledelse betyder noget 

for elevernes læseudvikling. Undersøgelsen viser, 

at læseudviklingen påvirkes positivt, hvis lærere er 

nyuddannede eller efteruddannede. Se øvrige forhold 

af betydning i publikationen (Danmarks Evalueringsin-

stitut, 2013c).

Det ses også, at implementeringen af en pædagogisk 

analysemodel på 105 skoler i 33 kommuner i Norge       

7 Kun fire lande (Hong Kong Kina, Rusland, Finland og 
Singapore) har resultater, der er signifikant bedre end de 
danske. Seks øvrige lande (Nordirland, USA, Kroatien, Taipei/
Taiwan, Irland og England) har resultater, der ikke adskiller 
sig signifikant fra det danske gennemsnitsresultat. Dermed 
er danske elever i 4. klasse blandt de elleve bedste lande i 
undersøgelsen, hvad angår læsekompetencer (Mejding & 
Rønberg, 2011).

havde en positiv udvikling på elevernes læringsud-

bytte, læringsmiljøet og også lærernes arbejdssituation 

(Nordahl, 2009). Et kompetencecenter stod for imple-

menteringen af modellen. LP-modellen (Læringsmiljø 

og Pædagogisk analyse) anvendes af lærere for at 

finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske måder 

at håndtere udfordringer i skolehverdagen (Nordahl, 

2009). Blandt andet fokuseres på lærerens under-

visning. Ud fra dette udvikles tiltag og strategier med 

fokus på at mindske udfordringer og øge elevernes 

læringsudbytte (Nordahl, 2009). Et afgørende princip 

for LP-modellen er, at den skal omfatte hele skolen, 

dvs. at alle lærere og ledelse skal involveres i arbejdet 

med modellen. Resultaterne viser, at lærerne oplever 

en mere samarbejdsorienteret skolekultur, hvor de er 

blevet bedre til at samarbejde efter, at de har implemen-

teret LP-modellen. De har fået et mere positivt syn på 

eleverne, og de tackler adfærdsproblemer på en bedre 

måde end i udgangspunktet. Derudover oplever de, at 

der er kommet mere struktur på undervisningen og en 

bedre adfærd blandt eleverne med mere ro i undervis-

ningen. Der ses også små forbedringer i elevernes sko- 

lerelaterede præstationer fra 2006-2008, og andelen af 

elever som får specialundervisning er reduceret med 15 

pct. (Nordahl, 2009).

Kompetenceudvikling/efteruddannelse af lærere 

bidrager altså til ændringer i den pædagogiske praksis 

og giver et løft i forhold til at løse udfordringer. Ovenfor 

ses det endvidere, at efteruddannelse har en række 

effekter i forhold til elevers udbytte og læring. Der 

påvises endvidere effekter, selvom indsatsen ikke er 

intensiv og langvarig, eksempelvis som ved kurser i 

klasserumsledelse.

En større systematisk litteraturgennemgang belyser 

effekterne af inklusion af elever med særlige behov i 

den almindelige undervisning i grundskolen, og finder 

også at efteruddannelse og instruktion er vigtigt. Resul-

taterne viser, at lærere føler, at de mangler efteruddan-

nelse eller kurser i, hvordan de skal undervise elever 

med særlige behov (Dyssegaard et al. 2013). Tilmed 

viser gennemgangen, at det kan have positive effekter 

på alle elevers faglige og sociale udvikling at inkludere 

elever med særlige behov i den almindelige under-

visning. Litteraturgennemgangen gør det klart, at der er 

behov for instruktion, efteruddannelse eller kompeten-

ceudvikling af lærerne, samt viden om evidensbaserede 

undervisningsmetoder rettet mod elever med særlige 

behov, hvis de skal nå målet om inklusion (derudover 

adgang til ressourcepersoner, supervision og støtte i 
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undervisningen).  Den rette instruktion eller efterud-

dannelse har dermed en positiv betydning for inklusion 

og børnenes sociale og faglige udvikling i grundskolen 

(Dyssegaard et al. 2013).

En anden faktor som viser sig påvirkelig af læreres kom-

petencer er elevfastholdelse. I en midtvejsevaluering 

afdækkes, hvorvidt erhvervsskolers samarbejde med 

 et nationalt konsulentkorps (taskforcen) har styrket 

fastholdelsen af skolernes grundforløbselever i projek-

tets første halvdel. Taskforcen fungerer som et nationalt 

konsulentkorps til rådgivning og kompetenceudvikling 

af erhvervsskolernes undervisere og pædagogiske 

ledere (Rambøll, 2015). Der er tale om en fireårig 

projektperiode med cirka halvdelen af landets erh-

vervsskoler. Formålet er at kompetenceløfte udvalgte 

undervisere. I samarbejdet mellem taskforcen og erh-

vervsskolerne afprøves fire forskellige kompetenceud-

viklende undervisningsværktøjer. Værktøjerne omfatter; 

motivationspædagogik, helhedsorienteret under-

visning, progressiv læring og den sproglige dimension 

i undervisningen. Det femte og sidste værktøj er det 

pædagogiske lederskab, som er målrettet de pædago-

giske ledere. Overordnet er konklusionen, at elevfast-

holdelsen på erhvervsskolernes grundforløb er signi-

fikant større på indsatsskolerne, end for de skoler der 

sammenlignes med8 (Rambøll, 2015). Dvs. at kvalificeret 

rådgivning til og kompetenceudvikling af undervisere 

kan bidrage til, at flere erhvervsskoleelever fastholdes 

i skoleforløbet. Det beskrives, at effekten af kompeten-

ceudviklingen er størst for elever med lave karakterer 

fra grundskolen (Rambøll, 2015).

Litteraturen viser overordnet set, at lærere som følge af 

efteruddannelse, kompetenceudvikling eller opkvalifi-

cering oplever at have fået nye pædagogiske og faglige 

kompetencer. Det er vigtigt for elevernes læring, at 

læreren kender til det fagområde, som de underviser i. 

Og deltagelse i en efter- eller videreuddannelse inden 

for lærernes undervisningsområde vil således påvirke 

elevers læring positivt. 

Lærerne bliver gennem efteruddannelsesaktiviteter 

bedre til at lede kvalificeret undervisning, sørge for 

at mindske uro i undervisningen, inkludere børn med 

særlige behov og fastholde elever i skoleforløb. Det 

giver elever bedre forudsætninger for at koncentrere 

sig, samt påvirker deres læring og læsekompetencer.       

8 Resultaterne skal tolkes med forsigtighed, da flere skoler 
fortsat er i gang med kompetenceudviklingen (Rambøll, 2015).

Efteruddannelse anses på baggrund af litteraturen som 

et middel, der kan styrke lærernes pædagogiske og 

faglige kvalifikationer og dermed påvirke elevernes 

læring og kompetencer.

Omsætning af uddannelse

Der er en række faktorer, som har betydning for, om 

lærere omsætter den tillærte viden fra efteruddan-

nelsesaktiviteter til praksis i deres undervisning. I en 

evaluering af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

oplever 18 pct. af lærerne enten slet ikke eller kun i 

mindre grad at kunne anvende den tillærte viden i deres 

arbejde. Selvom det er værd at huske, at de resterende 

i mere eller mindre grad oplever, at de godt kan bruge 

den nye viden i deres arbejde, er der fortsat plads til 

forbedringer af omsætningen.

Der udtrykkes overordnet set to barrierer for at 

omsætte den erhvervede viden til praksis. Først 

forklarer nogle lærere, at de ikke har tid til at videre-

udvikle deres undervisning, da den ”almindelige” 

undervisning i hverdagen optager deres tid. Derudover 

oplever lærerne en manglende kobling mellem efter-

uddannelsen og deres undervisningspraksis på skolen 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). For at udbyttet i 

praksis er størst, skal koblingen til praksis indgå som et 

indlejret element i opkvalificeringen, og der skal under-

vises i transfer, altså hvordan indholdet kan omsættes 

til deltagernes hverdag (Rambøll & EVA, 2013). Det 

anbefales, at kursusforløb skal strække sig over en 

længere periode, men være opdelt, så lærere og pæda-

goger på skoler i høj grad kan afprøve de nyerhvervede 

kompetencer i praksis løbende (Rambøll & EVA, 2013). 

Det underbygges i Skolens Rejseholds-rapport, hvor 

det også understreges, at det ikke er ligegyldigt hvilken 

slags kompetenceudvikling lærerne deltager i. Selvom 

de kortere forløb er meget udbredte, er det sjældent, at 

disse forløb bidrager til forandringer i undervisningen 

og elevernes læring (Skolens Rejsehold, 2010).

Øvrige faktorer af betydning for bedre anvendelse 

af lærernes viden er opbakning fra både kolleger og 

ledelse, særligt den nærmeste leder. Ifølge informanter 

er den kollegiale kultur med til at påvirke vidensdelin-

gen. Kollegernes interesse og reaktioner på lærernes 

efteruddannelse har betydning for lysten til at videns-

dele (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). For at gøre 

opkvalificeringsindsatser/efteruddannelse mere effektiv 

fremhæves, at udbyttet kan øges, hvis flere medar-

bejdere fra samme skole opkvalificeres sammen i det 

samme (Rambøll & EVA, 2013).
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Derudover har den ledelsesmæssige opbakning også 

betydning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015: Rambøll, 

2015). 53 pct. af adspurgte lærere i en spørgeskema- 

undersøgelse angiver, at de ikke har talt med deres 

nærmeste leder om udbyttet af diplomuddannelsen. I 

interviews med lærere og ledere italesættes behovet 

også for opbakning og interesse fra den nærmeste 

leder. Opbakningen er særligt vigtigt for vidensde-

ling og anvendelsen af de nye læringer på skolen, så 

lærerne ikke står alene med den nyerhvervede viden 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2015).

De beskrevne faktorer er altså vigtige at tage højde for 

og indtænke, når medarbejdere skal omsætte de nyer-

hvervede kompetencer i praksis. For at øge sandsyn-

ligheden for en succesfuld omsætning af uddannel-

serne understreges et behov for at belyse og analysere 

barrierer for anvendelse (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2015). Det vil give bedre mulighed for at tage højde for 

faktorerne i omsætningen af uddannelsen.

3.1.3  Opsummering

Nye reformer, mål og krav øger løbende behovet for ef- 

teruddannelse og opkvalificering. Der er relativt set en 

del viden om udbytter og effekter af efter- og videreud-

dannelse blandt lærere. Afsnittet bygger på 15 studier, 

herunder kortlægninger og evalueringer, samt et dansk 

randomiseret kontrolleret forsøg. Undersøgelserne 

spænder fra generelle studier om udbytte og deltagelse 

i efteruddannelsesaktiviteter til undersøgelser af mere 

specifikke og afgrænsede indsatser, hvor fokus i højere 

grad er på effekter for lærerens praksis og betydning 

for eleverne. På baggrund af litteraturen kan det opsum-

meres, at:

•  Lærerne oplever, at få et udbytte af deltagelse i 

efteruddannelsesaktiviteterne.

•  Lærerne oplever, at de kan bruge de nyerhvervede 

kompetencer og viden i praksis. De er blevet bedre 

til at undervisningsdifferentiere, bruger mere eks-

perimenterende undervisningsformer og har fået 

en større didaktisk og pædagogisk viden.

•  Lærerne oplever, at de er blevet mere opmærk-

somme på elevers læseforudsætninger, har opnået 

mere selvtillid i lærerrollen, samt at de er blevet 

bedre til at inkludere børn med særlige behov og 

fastholde elever i skoleforløb.

•  Lærerne bliver bedre til at lede kvalificeret under-

visning og sørge for at mindske uro i undervisnin-

gen (klasseledelse). Bedre klasseledelse og ro i 

undervisning skaber bedre forudsætninger for, at 

elever kan koncentrere sig og lære, samt påvirker 

elevers læring og læsekompetencer i en positiv 

retning.

•  Skolens ressourcepersoner kan noget særligt og 

er blandt andet vigtige for styrkelse af undervis-

ningen af elever med særlige behov, og skolens 

muligheder for inklusion.

•  Der er evidens for at lange og mere intensive efter-

uddannelsesforløb har effekt på elevernes læring. 

For selvom de kortere forløb er mere udbredte, 

er det sjældent, at disse forløb bidrager til foran-

dringer i undervisningen og elevernes læring.

Overordnet set viser litteraturen, at lærere som følge af 

efteruddannelse og opkvalificering af nye pædagogiske 

og faglige kompetencer kan yde en mere kvalificeret 

undervisning, som giver elever bedre forudsætninger 

for at koncentrere sig, og forbedrer deres læring og 

læsekompetencer i en positiv retning. Omsætning af 

uddannelsen er nødvendig for, at udbyttet også skal 

nå elever. Der bør skabes de bedste forudsætninger 

for, at omsætning kan finde sted. Blandt andet nævnes 

tid og ressourcer, opbakning fra ledelse og kolleger, 

samt kobling mellem efteruddannelse og undervisning-

spraksis, som centrale for at omsætte de nyerhvervede 

kompetencer.

3.2 PÆDAGOGISK PERSONALE
Dette afsnit fokuserer på efter- og videreuddannelse af 

pædagogisk personale, herunder pædagoger og pæda-

gogmedhjælpere. Først præsenteres karakteristika ved 

litteraturen på området, og dernæst beskrives udbyttet 

og effekter af det pædagogiske personales deltagelse 

i efter- og videreuddannelse med udgangspunkt i den 

fundne litteratur. Afsnittet går i dybden med, hvordan 

efteruddannelse vurderes at påvirke det pædagogiske 

personales kompetencer og faglighed, samt hvilken 

betydning det har for børn i dagtilbud.

3.2.1  Karakteristika ved litteraturen

Omfanget af litteratur om effekter af efter- og videre-

uddannelse til pædagogisk personale er forholdsvist 

begrænset. Litteraturen på området består af (eval-

uerings)rapporter og forskningskortlægninger. Den 

ene evalueringsrapport samler resultater fra et større 

randomiseret kontrolleret forsøg af et intervention-

sprogram i daginstitutioner (VIDA) (Jensen et al. 2013). 

Litteraturen fremgår af kapitel 6.
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De inddragede studier undersøger og evaluerer blandt 

andet effekter af forskellige efteruddannelsesaktivi-

teter og programmer i daginstitutioner (DUÅ, VIDA og 

Sprogpakken). Litteraturen giver indsigt i effekterne og 

udbyttet af deltagelse i indsatser eller øvrige efter-

uddannelsesaktiviteter, både for det pædagogiske 

personale og også for slutbrugerne. Slutbrugerne er i 

denne henseende børn i danske dagtilbud. Der er i rap-

porterne fokus på udbytter hos børnene, der relaterer 

sig til deres adfærd, udvikling og sprog.

Rapporterne og forskningskortlægningerne, som 

danner grundlag for afsnittet, bygger både på data fra 

survey-undersøgelser, interviews, tidsserieanalyser, 

og systematiske litteraturgennemgange. Det skal dertil 

nævnes, at en stor del af undersøgelserne i en forsk-

ningskortlægning af Servicestyrelsen & Rambøll er fra 

USA og England, og der skal derfor tages forbehold for, 

at der er forskelle på daginstitutionsområdet landene 

imellem.

Baggrund

Baggrunden for at igangsætte vidensbaseret efterud-

dannelse af det pædagogiske personale i dagtilbud er 

blandt andet at det kan bidrage med viden om forskel-

lige relevante temaer og problemstillinger. Temaer og 

problemstillinger såsom inklusion og konflikthåndtering, 

som har et potentiale i forhold til at forbedre udsatte 

børns trivsel, udvikling og læring. Igennem dagtil-

buddene er det muligt at opspore, hvis nogle børn 

mistrives, samt at sætte tidligt ind med forebyggende 

indsatser (Socialstyrelsen, folder).

I den forbindelse tilbydes under forebyggelsespakken 

Tidlig Indsats – Livslang Effekt efteruddannelse inden 

for De Utrolige År (DUÅ) til dagplejere og personale i 

vuggestuer og børnehaver, og Vidensbaseret indsats 

over for udsatte børn i Dagtilbud (VIDA) til pædago-

gisk personale i børnehaver. Begge indsatser består af 

flere forskellige elementer, hvor efteruddannelse er et 

af dem. Evalueringer af de to indsatser indgår blandt 

andet i det følgende afsnit, hvor fokus er på elementet 

om efteruddannelse. Ved tolkningen af resultaterne 

bør det netop haves in mente, at efteruddannelse ofte 

indgår som del af en større indsats. 

3.2.2 Effekter af efter- og videreuddannelse

I litteraturen kommer det til udtryk, at deltagelse i efter- 

og videreuddannelse af pædagogisk personale har 

forskellige effekter og udbytter, både for det pæda-

gogiske personale selv og for børn i dagtilbud. I de 

følgende afsnit beskrives det pædagogiske personales 

vurdering af efteruddannelsesaktiviteter kort, samt det 

pædagogiske personales kompetencer af betydning for 

forskellige faktorer for børns velbefindende i dagtilbud.

Det pædagogisk personales egne vurderinger af efter-

uddannelsesaktiviteter

I evalueringerne spørges det pædagogiske personale 

blandt andet ind til deres deltagelse i forskellige 

efteruddannelsesindsatser, og hvad de selv vurderer 

at få ud af det. I en rapport af Ahrenkiel et al. (2012) 

afdækkes og undersøges blandt andet, hvilke typer af 

efteruddannelse pædagogerne oplever kan bidrage 

til deres arbejde. Interviewene belyser, at deltagelse i 

diplomuddannelser kan bidrage til, at det pædagogiske 

personale bliver mere kritiske og refleksive over for 

egen praksis i dagligdagen, samt opnår nye måder at 

tænke og handle på (Ahrenkiel et al. 2012). Lederne 

i undersøgelsen giver udtryk for, at de bakker op om 

diplomuddannelser til pædagogerne, da de både ser 

det som et statusløft for den enkelte medarbejder og for 

hele institutionen (Ahrenkiel et al. 2012). Ud over at de 

længere diplomuddannelser kan bidrage med noget, 

så fastlår de interviewede pædagoger vigtigheden af 

fortsat at kunne deltage i kortere kurser og temadage. 

De kan, ifølge pædagogerne, bidrage til de pædago-

giske udfordringer, som opstår hen af vejen. At det er 

af betydning for det pædagogiske personale, at de 

reflekterer over egen praksis, kommer også til udtryk 

i en kortlægning og kvalificering af sprogarbejdet i 

dagtilbud. Her fremhæves det netop af forskere, at 

der i forbindelse med efteruddannelserne skal skabes 

mulighed for, at personalet kan reflektere over egen 

praksis, da det skaber de bedste resultater (Servicesty-

relsen – sprogpakken.dk).

Det pædagogiske personales kompetencer og betyd-

ningen for børn i dagtilbud

Dette underafsnit fokuserer på efteruddannelse af det 

pædagogiske personale, og hvordan det påvirker kom-

petencer, faglig kvalitet og børn i dagtilbud.

Flere af rapportens studier undersøger betydningen af 

det pædagogiske personales kompetencer for børn i 

dagtilbud. Servicestyrelsen har af Rambøll fået udar-

bejdet en større systematisk forskningskortlægning 

i forbindelse med kvalificeringen af Sprogpakken. 

Kortlægningens tredje del er særligt interessant for 

nærværende rapports fokus. Den tredje del afdækker 

nemlig, hvilke former for efteruddannelse af det pæda- 

gogiske personale, der har dokumenteret effekt på 
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sproget hos børn i dagtilbud (Servicestyrelsen – sprog-

pakken.dk). Det beskrives, at størstedelen af efterud-

dannelsesprogrammerne i kortlægningen har bidraget 

til ændringer i det pædagogiske personales sproglige 

arbejde. Blandt andre faktorer beskrives dialogisk 

læsning og understøttende sprogstrategier som betyd-

ningsfulde for det sproglige arbejde. I kortlægningen 

konkluderes det, at efteruddannelse af pædagogisk 

personale i dagtilbud med mål om at højne kvaliteten 

af den sproglige praksis påvirker pædagogernes 

handlemåde, hvilket øger børnenes sproglige kompe-

tencer/udvikling (Servicestyrelsen, 2011). Efteruddan-

nelsesaktiviteterne varierer i forhold til varighed, men 

resultaterne peger på, at længden af efteruddannelses-

forløbene har betydning for, hvor meget pædagogerne 

ændrer i praksis. Jo længere forløb, jo flere ændringer 

(Servicestyrelse – sprogpakken.dk). Efteruddannelse 

eller deltagelse i sprogindsatser af det pædagogiske 

personale kan altså være med til at udvikle persona- 

lets kompetencer og påvirke børnenes sproglige 

udvikling. To større kommunale indsatser viser også 

at have central betydning for børns velbefindende ved 

at påvirke pædagogers kvalifikationer og styrke børns 

sociale kompetencer. Indsatserne omfatter VIDA og 

DUÅ, som beskrives i det følgende.

I en forskningsrapport om Vidensbaseret indsats 

overfor udsatte børn i dagtilbud (VIDA) undersøges om 

kvaliteten i dagtilbud kan styrkes gennem uddannelse 

af pædagoger og ledere (Jensen et al. 2013). I den 

forbindelse undersøges effekterne på børns udbytte. 

VIDA er blevet til med afsæt i international forskning, 

som viser, at kvalitet i den tidlige indsats i dagtilbud er 

med til at fremme udsatte børns livschancer, og også i 

et tidligere gennemført projekt ”Handlekompetence i 

pædagogisk arbejde med udsatte børn” (HPA-projek-

tet). HPA-projektet9 viste nemlig, at den type interven-

tionsprogram i dagtilbud kan skabe positive effekter, 

når hele programmet omsættes med lidt lokal tilpasning 

(Jensen et al. 2013). Forskningsrapporten indeholder 

resultater fra VIDA, som er et randomiseret kontrolleret     

9 HPA-projektet: er et forholdsvist stort randomiseret 
kontrolleret eksperiment med fokus på at højne kvaliteten i 
dagtilbud ud over almindelig praksis gennem kvalificering af 
professionelles handlekompetencer. Formålet var at fremme 
børns sociale og kognitive kompetencer (hhv. trivsel og 
læring). HPA-projektet anses for at være et pilotprojekt, som 
går forud for VIDA. Interventionen fandt signifikante effekter 
for interventionsgruppen målt som korttidseffekter og kogni-
tive mål. Der sås både en generel positiv effekt, men også at 
det var vanskeligere at ramme de børn, som var mest udsatte 
(Jensen et al. 2013).

studie, hvori 129 daginstitutioner indgår (89 i interven- 

tionsgruppen og 40 i kontrolgruppen). VIDA er et 

uddannelses- og træningsforløb, som strækker sig over 

to år.  VIDA-uddannelsen10 består af guidelines, mate-

rialer og værktøjer der introduceres på uddannelsen 

og afprøves i lokale praksisforløb. VIDA-uddannelsen 

omfatter både undervisning, procesledelse, reflek-

sionsøvelser, introduktion til at arbejde med VIDA-ma-

terialer og – værktøjer, samt et træningsprogram rettet 

mod ledere. Den professionelle kvalificering er omdre-

jningspunktet, og at klæde deltagerne på til at arbejde 

målrettet og struktureret med læring og vidensdeling i 

hele dagtilbuddet. Derfor er der også fokus på, at hele 

det pædagogiske personale inddrages. VIDA bygger på 

en tankegang om, at personalet selv skal være med til 

at udvikle og gentænke den pædagogiske praksis ud 

fra en række vidensbaserede teorier, metoder etc. Der 

er forskellige typer af VIDA-indsatser (VIDA-Basis og 

VIDA-Basis + forældreprogrammet). For flere detaljer 

se Jensen et al. 2013. Overordnet set viser resultaterne, 

at uddannelse af pædagoger og ledere fra daginsti-

tutioner i VIDA-interventioner er med til at fremme 

kvaliteten i daginstitutionerne, og synes at have positive 

effekter for børns (3-6 år) adfærd og udvikling. Ud fra 

en SDQ analyse11 viser det randomiserede forsøg, at 

VIDA-interventionerne har positive udbytter for alle 

børn i dagtilbuddene. Analysen viser effekter i forhold 

til børnenes udvikling af sociale kompetencer. Der 

findes dog ikke effekter hos de mest udsatte børn, og 

ej heller som forventet effekter på læring og kognitiv 

kompetenceudvikling blandt børnene (Jensen et al. 

2013). VIDA-Basis-interventionen er imidlertid med til at 

reducere emotionelle og adfærdsmæssige problemer 

og forbedrer signifikant børns emotionelle udvikling 

(Jensen et al. 2013).

I en afsluttende evalueringsrapport af Servicestyrelsen 

(2011) stilles skarpt på udbyttet af en anden pædagogisk 

indsats i kommunerne, nemlig den evidensbaserede       

 

10 VIDAs uddannelsesstrategi – første år: 1 hel dags uddan-
nelse hver 2. uge i en periode på 4 måneder, undervisning, 
refleksion og videndeling, lokale analyser af praksis baseret 
på model og teori. Andet år: 1 hel dags ud-dannelse hver 2. 
uge i en periode på 4 måneder, arbejde med implementering 
og eksperimenter, viden om i praksis, 3 hele dage til evalu-
ering og dokumentationsaktiviteter (se mere i Jensen et al. 
2013). 

11 SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire, som er et 
internationalt anerkendt spørgeskema. Det blev i forbindelse 
med forsøget udsendt tre gange i forløbet, og udfyldes af 
pædagogerne (Jensen et al. 2013).
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programserie DUÅ (De Utrolige År, herunder børnepro-

grammet Dinosaurusskolen (DINO) og forældreprogram-

met BASIC)12. DUÅ-programserien retter sig mod børn i 

alderen 0-12 år og deres forældre, hvor børnene udviser 

adfærdsmæssige vanskeligheder i hjemme, dagtil-

bud eller i skolen. Programserien består af forskellige 

undervisningsforløb rettet mod børn (DINO), forældre 

(BASIC) og pædagoger og lærere i indskolingen (Skole 

og børnehave). De forskellige programmer består af 

undervisningsforløb i grupper bestående af veldoku-

menterede undervisningsplaner med fastlagte temaer 

(Servicestyrelsen, 2011). Kort fortalt er DUÅ en indsats, 

som tilbyder et kursusforløb med kompetenceløft til 

det pædagogiske personale i dagplejer, vuggestuer og 

børnehaver. Hensigten er, at indsatsen skal understøtte 

udviklingen af den eksisterende pædagogiske praksis 

ved at give det pædagogiske personale konkrete 

redskaber til at fokusere på fx værdier og tilgangen til 

børnene. Den har bl.a. som formål at styrke relationen 

mellem børn og voksne, og derved påvirke børns 

sociale kompetencer (Socialstyrelsen – Tidlig indsats i 

dagtilbud). For flere detaljer henvises til evalueringen af 

DUÅ (Servicestyrelsen, 2011). Evalueringen af DUÅ viser, 

at de kommunale indsatser har bidraget til en signifikant 

positiv udvikling for børn på stort set samtlige parame-

tre i effektmålingen. Det beskrives, at flere af børnene 

udvikler sig til at være inden for normalområdet fra at 

have været i eller næsten på et behandlingskrævende 

område (målt på SDQ) (Servicestyrelsen, 2011). Yder-

ligere viser resultaterne, at børnene får styrket deres 

sociale kompetencer og i mindre udstrækning har 

uhensigtsmæssig adfærd (eksempelvis udadreager-

ende opførsel). Børnenes sociale kompetencer har 

dermed udviklet sig i en positiv retning (målt på SSRS13). 

Desuden ses også en positiv udvikling blandt forældre.     

12 Udbyttet af de kommunale indsatser for børnene har 
vist sig at være størst, når programmerne kombineres (den 
positive udvikling er størst, når familier også har deltaget i 
indsatsen) (Servicestyrelsen, 2011). DINO er et gruppebaseret 
undervisningsprogram med deltagelse af 5-6 børn i en gruppe 
i alderen 4-8 år. Undervisningen styres af to gruppeledere. 
Der gennemføres sessioner med børnene i to timer hver uge 
over en periode på 18-22 uger. BASIC er et gruppebaseret 
undervisningsforløb over 18-22 uger og er rettet mod forældre 
til børn fra 3-6 år. Programmer er bygget op om gruppedrøftel-
ser, som styres af gruppeledere – og er kernekomponenten i 
DUÅ-programserien. Der ses større og mere holdbare effekter, 
når BASIC er en del af indsatsen (Servicestyrelsen, 2011). 

13 Social Skills Rating System: er et instrument til måling af 
udvikling af børns sociale kompetencer, problemadfærd med 
særligt fokus på interaktion med omverdenen, samt barnets 
akademiske kompetencer. Instrumentet tager udgangspunkt i 
en multiinformanttilgang (Servicestyrelsen, 2011).

For mere information om udviklingen hos forældre se 

”Evaluering af De Utrolige År. Slutrapport” (Servicesty-

relsen, 2011). Fund fra norsk forskning af DUÅ under-

bygger de danske resultater. Derudover finder de, at 

resultaterne ikke aftager ved opfølgende målinger efter 

et år og seks år. Sådanne målinger er endnu ikke foreta-

get i Danmark (Servicestyrelsen, 2011).

Litteraturen viser overordnet set, at pædagogisk per-

sonale der har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter, 

herunder kommunale indsatser, opkvalificerer sig inden 

for sproglig praksis, introduceres til at arbejde ud fra 

en række vidensbaserede teorier og metoder, samt 

får konkrete redskaber til at fokusere på værdier og 

tilgange til børnene. Kompetenceløftet og opkvalifi-

ceringen af det pædagogiske personale har betydning 

for børn i dagtilbud ved at bidrage til øget sprogud-

vikling, forbedrede sociale kompetencer og emotionel 

udvikling.

Omsætning af uddannelse

Der er en række forhold af betydning for, om det 

pædagogiske personale omsætter det, som de har lært 

gennem uddannelsen, i deres arbejdspraksis i dagin-

stitutionerne eller andre relevante steder. I Servicesty-

relsens evalueringsrapport om DUÅ-indsatsen (2011) 

beskrives blandt andet flere forhold af betydning for 

at implementere programmerne (DINO og BASIC – for 

mere information se rapporten) i kommunernes dagtil-

bud. Evalueringen viser, at det er nødvendigt med en 

engageret og synlig leder, at der afsættes tid og res-

sourcer til træning og vejledning af personalet, samt at 

der er løbende og regelmæssig vejledning (Servicesty-

relsen, 2011).

Endvidere beskrives i Ahrenkiel et al. (2012), at der 

særligt ved denne faggruppe (pædagogisk personale) 

kan opstå vanskeligheder i omsætningen, da der er tale 

om et arbejde med høj grad af samarbejde i institu-

tionen (dette vurderes at gøre sig gældende for flere 

af nærværende rapports målgrupper). Fra ledernes 

synspunkt er det udfordrende at finde måder, hvor hele 

arbejdspladsen får gavn af den tillærte viden. Det frem-

hæves, at udvikling i institutioner forekommer bedst, 

hvor viden spredes til den samlede personalegruppe, 

eksempelvis gennem oplæg til hele gruppen (Ahrenkiel 

et al. 2012). Der efterspørges en bedre sammenhæng 

mellem den individuelt opnåede viden og den viden 

som spredes til den øvrige personalegruppe, herunder 

medhjælpere etc.
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Blandt diplomuddannede medarbejdere er oplevelsen, 

at der er noget viden og nogle kompetencer, der er 

lettere at omsætte til praksis, eksempelvis (ikke så 

overraskende) hvis det ligger godt i forlængelse af det, 

som allerede gøres. Det kan være vanskeligt at imple-

mentere viden og tilgange, som er helt nye i arbejdet, 

og som forudsætter en fælles indsats (Ahrenkiel et al. 

2012).

Hvis man har et ønske om at øge omsætningen af 

uddannelsen blandt det pædagogiske personale, bør 

man være opmærksom på disse barrierer og så vidt 

muligt forsøge at imødekomme dem.

3.2.3 Opsummering

Omfanget af litteratur om effekter af efter- og videre-

uddannelse af pædagogisk personale er forholdsvist 

begrænset. Afsnittet bygger på fire studier, som indbe-

fatter (evaluerings)rapporter, forskningsoversigter og en 

folder om tidlig indsats af Socialstyrelsen. Litteraturen 

undersøger og evaluerer effekter af forskellige efter-

uddannelser og indsatser rettet mod det pædagogiske 

personale i dagtilbud (Sprogpakken, VIDA og DUÅ) med 

fokus på udbyttet for børnene. På baggrund af littera-

turen kan det opsummeres, at:

•  Det pædagogiske personale oplever, at deltagelse 

i diplomuddannelser bidrager til refleksion, kritiske 

øjne på egen praksis og nye måder at tænke og 

handle på. 

•  Efteruddannelse af pædagogisk personale i 

dagtilbud med mål om at højne kvaliteten af den 

sproglige praksis kan forbedre børns sproglige 

kompetencer og udvikling. Det har særligt vist sig 

betydningsfuldt, at opkvalificere det pædagogiske 

personale inden for dialogisk læsning og under-

støttende sprogstrategier.

•  VIDA og DUÅ har betydning for børns sociale kom-

petencer. VIDA-basis-intervention har imidlertid 

ikke effekt på de mest udsatte børns sociale kom-

petencer. Deltagelse i DUÅ bidrager med flere ting, 

bl.a. at flere børn udvikler sig fra at have været i 

eller næsten på et behandlingskrævende område 

til at være inden for normalområdet.

•  Efteruddannelse af pædagogisk personale kan 

bidrage til forandringer for børn i dagtilbud, bl.a. 

bedre sproglig udvikling, samt bedre sociale og 

emotionelle kompetencer og adfærd.

•  Resultaterne peger på, at længden af uddan-

nelsesforløb har betydning for pædagogernes 

ændringer i praksis. Des længere forløbet er, des 

flere forandringer opleves. Det er der formentlig 

flere årsager til, fx at det er vanskeligt at se for- 

andringer inden for en meget kort tidsramme.

I litteraturen fremgår det overordnet set, at efteruddan-

nelse af forskellig karakter er relateret med positive 

udfald for børns adfærd, udvikling og sprog. Det er 

vigtigt, at uddannelsen omsættes i praksis, og i den 

forbindelse beskrives vigtigheden af en synlig og 

engageret leder, at der afsættes tid og ressourcer, og 

at hele personalegruppen inddrages i kompetenceud-

viklingen.

 

3.3 SUNDHEDSPROFESSIONELLE
Afsnittet beskriver efter- og videreuddannelse af sund-

hedsprofessionelle, herunder sygeplejersker og andet 

sundhedspersonale. Indledningsvist karakteriseres lit-

teraturen på området. Herefter sammendrages fund om 

effekter af deltagelse i efter- og videreuddannelse for 

sundhedsprofessionelle med afsæt i den foreliggende 

litteratur. Der fokuseres på de sundhedsprofessionelles 

egne vurderinger af at deltage i efteruddannelsesaktiv-

iteter, hvilke kompetencer de erhverver, samt udbyttet 

for borgere og patienter.

3.3.1 Karakteristika ved litteraturen

Omfanget af dansk litteratur om effekter af efter- og 

videreuddannelse af sundhedsprofessionelle er 

begrænset. Fokus i desk resarchen var i udgangspunk-

tet på dansk litteratur, men international litteratur ind-

drages også, da der findes mere litteratur ved at udvide 

søgningen. I fortolkningen og overførslen af fund fra 

internationale studier, skal der dog tages forbehold for 

forskelle ved eksempelvis sundhedssystemets funktion 

og opbygning. Sammenlignet med de øvrige områder, 

så er dette område det, hvor der er størst tradition for 

at foretage randomiserede kontrollerede forsøg, for 

at undersøge effekter. Randomiserede kontrollerede 

forsøg er, som tidligere beskrevet, en af de stærkeste 

måder at undersøge effekter af tiltag. Den anvendte 

litteratur fremgår af kapitel 6.

Den danske litteratur om udbytte og effekter omfatter 

blandt andet evalueringer af efteruddannelse i forebyg-

gende hjemmebesøg, specialuddannelsen i kræftsyge-

pleje samt diplomuddannelsen for akutsygeplejersker 

(Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2008: 

Region Syddanmark, 2012: Professionshøjskolen UCC, 

2011). Efteruddannelsen i forebyggende hjemmebesøg 

er et firedages undervisningsforløb til kommunale 

medarbejdere, som udfører lovpligtige forebyggende 
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hjemmebesøg hos ældre over 75 år. Medarbejderne har 

forskellige faglig baggrund, men omfatter for eksempel 

sygeplejersker og ergoterapeuter. Efteruddannelsen 

har som formål at give medarbejderne et kompe-

tenceløft, både i relationen til borgeren, men også til 

pårørende. Mere specifikt skal uddannelsen bidrage 

til, at personalet bliver bedre til at opspore demens 

tidligt ved at give deltagerne ny viden og redskaber. 

Uddannelsen opstod i 2005 som følge af et samarbejde 

mellem Servicestyrelsen og Danmarks Forvaltningshøj- 

skole (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 

2008).

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en 1½ årig 

uddannelse med fokus på teoretisk uddannelse og 

klinisk praksis målrettet sygeplejersker med mindst 

2 års erfaring, der arbejder med patienter med kræft. 

Etableringen af uddannelsen bunder i den tiltagende 

specialisering i sundhedsvæsenet og dermed et 

tilsvarende behov for specialuddannelser. Det særlige 

ved specialuddannelserne er den tætte tilknytning til 

klinikken (Region Syddanmark, 2012).

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse for akutsy-

geplejersker udbyder tre valgmoduler med fokus på 

akutte patienter og akut sygepleje, samt et afgangs-

modul med fokus på en klinisk akut problemstilling. De 

skal bidrage til, at sygeplejersken bl.a. bliver bedre til at 

modtage, stabilisere og observere den akutte patient, 

og at være i stand til triagering og prioritering af akutte 

patienter (Professionshøjskolen UCC, 2011).

Evalueringerne belyser blandt andet de sundhedspro-

fessionelles oplevelser af deltagelsen i efter- og videre-

uddannelse, og hvad det har bidraget med af faglige og 

personlige kompetencer og relevans for deres arbejds-

gange (Region Syddanmark, 2012: Professionshøjskolen 

UCC, 2011). I evalueringen af de forebyggende hjemme- 

besøg vurderes desuden, hvilken virkning efteruddan-

nelsen opfattes at have for besøgene hos borgerne 

(Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2008). I 

virkningsevalueringen af diplomuddannelsen for akutsy-

geplejersker er fokus på, hvad der virker for hvem under 

hvilke omstændigheder (Professionshøjskolen UCC, 

2011).

Et dansk kontrolleret randomiseret forsøg er endvidere 

inddraget, hvor omdrejningspunktet er et kommuni- 

kationskursus rettet mod sundhedsprofessionelles 

self-efficacy. Kommunikationskurset er et 5-dages 

kursus, som interventionsgruppen modtog. Self-efficacy 

er et komplekst begreb, men omhandler overordnet 

set troen på, at man har evnerne til at overkomme en 

given udfordring. Hvis de sundhedsprofessionelle 

oplever en øget self-efficacy i forhold til kommunikation 

med patienter, er der større sandsynlighed for, at de vil 

ændre deres måde at kommunikere på og gøre brug af 

nye kommunikationsteknikker (Ammentorp et al. 2007).

Ud over de danske studier inddrages international 

litteratur. Blandt andet opridses fundene fra et større 

Cochrane review (49 randomiserede kontrollerede 

studier) om effekter af løbende uddannelsesmøder 

(educational meetings) på den sundhedsprofessionelles 

praksis14 og forskellige sundhedsrelaterede udfald. 

Uddannelsesmøderne omfatter blandt andet kurser, 

konferencer, workshops og seminarer, dvs. efteruddan-

nelsesindsatser af forskellig varighed (Forsetlund et al. 

2009). Gruppen af sundhedsprofessionelle omfatter 

bl.a. læger, sygeplejersker og farmaceuter. Resultaterne 

fra reviewet skal tolkes med forsigtighed, da en del af 

studierne er fra lande, der ikke er direkte sammenligne- 

lige med Danmark (bl.a. Sri Lanka, Thailand, Zambia). Et 

andet randomiseret studie undersøger effekten af syge-

plejerskers deltagelse i et kursus (80 timer over 10 uger) 

i medicinhåndtering og compliance-terapi (efterlevelse), 

og betydningen for patienter med skizofreni (Gray et al. 

2004). Studiepopulationerne er relativt små.

Som det også fremgår af de ovenstående beskrivelser 

er der mange forskellige typer af indsatser og efterud-

dannelsesaktiviteter til sundhedsprofessionelle. Lie et 

al. (2010) undersøger i et systematisk review træning 

af sundhedsprofessionelle i kulturelle kompetencer 

og dets betydning for sundhedsudfald for patienter 

(ulighed i sundhed). Et andet review beskæftiger sig 

med evidensen for forandringer i sundhedsprofes-

sionelles adfærd og udfald blandt mødre og nyfødte 

(maternal and neonatal outcomes), som et resultat af 

træning i akut obstetrik/fødselshjælp og neonatal pleje 

(Bergh et al. 2015). Det sidste studie, som inddrages 

undersøger effekten af kompetenceniveau blandt syge-

plejersker, og hvilken indvirkning det har på dødsfald og 

utilsigtede hændelser (Aiken et al. 2011).

14 Praksis hos de sundhedsprofessionelle omfatter for-
skellige typer; blandt andet forebyggende ydelser, herunder 
rygestop og rådgivning om sundhedsadfærd, samt ændringer 
i brugen af testredskaber, fx forbedrede måder at teste koles-
terol. Af samme årsag er der tale om en række multifacet- 
terede interventioner (Forsetlund et al. 2009).

Side 21



Side 22

Eftersom træningen og efteruddannelsesindsatserne 

beskæftiger sig med forskellige slutbrugere, altså  

brugere af ydelserne, henvises både til ’borgere’ og 

’patienter’.

Evalueringerne og reviews bygger på både kvantita-

tive (spørgeskemaundersøgelser) og kvalitative data 

(fokusgrupper, individuelle interviews, dialoger), samt 

systematiske gennemgange af litteraturen på det 

pågældende område. Flere forskellige målgrupper er 

inddraget, herunder de sundhedsprofessionelle, som 

har deltaget i efteruddannelserne, ledere og vejledere, 

samt tværfaglige samarbejdspartnere. Evalueringen 

af efteruddannelse i kræftsygepleje bygger udeluk-

kende på kvalitativt data, hvor størst mulig variation er 

tilstræbt (Region Syddanmark, 2012).

Baggrund

Som på de øvrige fagområder ligger der ofte nye 

strategier eller mål til grund for uddannelsesmæssige 

investeringer og mål. Eksempelvis opstod den sund-

hedsfaglige diplomuddannelse for akutsygeplejersker 

som følge af Region Hovedstadens hospitalsplan fra 

200715, som bl.a. indeholdt nye strategier om organi- 

sering af akutområdet med fælles akutmodtagelser 

på områdehospitaler og akutbetjening på nærhospi-

talerne i Region Hovedstaden (Professionshøjskolen 

UCC, 2011). Et andet eksempel er, at der som følge af 

Millenium Development Goals 2015 blandt andet blev 

sat mål om at reducere dødeligheden blandt mødre 

og spædbørn ( jf. mål 4 og 5) (Bergh et al. 2015)16. Det 

forsøges blandt andet opnået ved at træne og opkvali- 

ficere de sundhedsprofessionelle i akut fødselshjælp og 

neonatal pleje ( jf. studie af Bergh et al. 2015). Inden for 

sundhedssektoren ses efteruddannelse og opkvalificer-

ing i høj grad som en forudsætning for varetagelse af 

nye opgaver.

3.3.2 Effekter af efter- og videreuddannelse

Den foreliggende litteratur illustrerer forskellige 

udbytter og effekter af sundhedsprofessionelles 

deltagelse i efter- og videreuddannelse for de sund-

hedsprofessionelle selv og for borgere og patienter. I 

afsnittet beskrives de sundhedsprofessionelles egne    

15 Læs mere om hospitalsplanen i Region Hovedstadens 
publikation (2007): https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospi-
taler/HOPP/Documents/Hospitalsplanjuni2009.pdf 

16 Se mere om Millenium Development Goals i rapporten: 
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/
MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf

vurderinger af anvendelsen af efter- og videreuddan-

nelse kort. Dernæst følger et afsnit om de sundhedspro-

fessionelles nyerhvervede kompetencer og effekterne      

for borgere og patienter. På dette område ses i højere 

grad end på de øvrige områder undersøgelser, som 

direkte undersøger effekter og forandringer blandt 

slutbrugerne som følge af de sundhedsprofessionelles 

deltagelse i efteruddannelse.

Sundhedsprofessionelles egne vurderinger af efterud-

dannelsesaktiviteter

For at få et indblik i, hvad de sundhedsprofessionelle 

oplever at få ud af at deltage i efteruddannelsesaktivi- 

teter spørges de ind til det i flere af de omtalte evalu-

eringer.

I en evaluering af efteruddannelse i forebyggende 

hjemmebesøg udarbejdet af Det Nationale Forsk-

ningscenter for Velfærd mener 52 pct. af de sundhed-

sprofessionelle, at de i høj grad kan anvende efterud-

dannelsen i deres forebyggende arbejde, mens 40 pct. 

svarer ’i nogen grad’ (Det Nationale Forskningscenter 

for Velfærd, 2008). En detalje er, at jo mindre erfaring 

deltagerne har, i jo højere grad mener de at have fået 

mere viden, og jo mere forventer de at kunne bruge 

efteruddannelsen i det forebyggende sundhedsarbejde 

(Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2008). Det 

kan være et udtryk for, at de sundhedsprofessionelle 

med mindst erfaring er bedre til at omstille sig og 

optage ny viden og ikke allerede har en bestemt måde 

at gøre tingene på.

Professionshøjskolen UCC finder ligeledes i deres eva- 

luering af diplomuddannelsen i akut sygepleje, at over 

2/3 af de efteruddannede sygeplejersker oplever, at 

de har brugt elementer fra uddannelsen i praksis. Over 

halvdelen svarer desuden, at de oplever at have fået 

eller påtaget sig nye opgaver efter at have gennemført 

ét eller flere af uddannelsens moduler, og tre ud af fem 

angiver, at de gør noget anderledes (Professionshøjsko-

len UCC, 2011).

De efteruddannede deltagere oplever altså af at kunne 

anvende det, som de har lært gennem efteruddannel-

serne i deres arbejde. 
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Sundhedsprofessionelles kompetencer og betydningen 

for borgere og patienter

I det næste vendes blikket mod, hvilke kompetencer 

de sundhedsprofessionelle oplever at have opnået, og 

betydningen af disse for borgere og patienter uddybes. 

Udbytterne er naturligt forskellige, som følge af forskel-   

lige indsatser med hver deres mål for øje (bl.a. opkval-

ificering inden for forskellige specialer eller arbejdsom-

råder).

Evalueringerne af uddannelserne beskriver en række 

udbytter ved de sundhedsprofessionelles deltagelse 

(Region Syddanmark, 2012: Det Nationale Forsk-

ningscenter For Velfærd, 2008: Professionshøjskolen 

UCC, 2011). Som følge af deltagelse i efteruddannelsen 

i forebyggende hjemmebesøg oplever de sundhedspro-

fessionelle at have opnået generel viden om forskellige 

aspekter ved demens umiddelbart efter deres delta- 

gelse. Ved samtlige spørgsmål svarer en stor del (cirka 

80 pct.), at de i høj eller nogen grad har fået ny viden 

gennem efteruddannelsen, særligt om samarbejdsmo- 

dellen og baggrundsviden om diagnosticering af 

demens (Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 

2008). Evalueringen viser endvidere, at mange af 

deltagerne selv synes, at de har fået ny indsigt i 

arbejdet med de ældre borgere. De mener, at de i 

høj eller nogen grad har erhvervet sig ny viden om 

samtale med borgere (cirka 78 pct.) og anvendelse af 

samtaleguides i mødet med borgerne (cirka 64 pct.) 

(Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2008). 

I interviews uddybes, at efteruddannelsen medfører 

en mulighed for at udvikle deltagernes faglighed og 

et øget fokus på brugen af metoder i praksis. I dette 

tilfælde anvendelsen af samtale- og observationsguides 

(Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2008). 

Uddannelsen har ifølge nogle af de sundhedsprofes-

sionelle styrket deres faglighed og gjort dem bedre til 

at opspore og være opmærksomme på demens. Ikke 

mindst beskriver de, at de er blevet bedre til at handle 

og henvise til videre undersøgelser. Undersøgelser, 

som de også føler, at de er blevet bedre til at beskrive 

over for borgerne (Det Nationale Forskningscenter For 

Velfærd, 2008).

Overordnet set viser resultaterne fra evalueringen 

af efteruddannelse i forebyggende hjemmebesøg 

af Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, at 

deltagelse blandt andet har bidraget med flere ting for 

de sundhedsprofessionelle, såsom ny relevant viden, 

faglig udvikling og brug af metoder til tidlig opsporing 

(Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2008). 

Der beskrives også forbedrede evner til at opdage 

demenssymptomer og evnen til at handle på dem, 

hvilket netop er formålet med uddannelsen. Det vil 

sige, at efteruddannelsen bidrager til en opkvalificering 

af det forebyggende personale i deres kontakt til de 

ældre borgere og pårørende, som har stor betydning 

for borgernes velbefindende og helbred. Særligt er 

den tidlige opsporing af demenssymptomer vigtig, da 

den kan føre til, at medicinsk behandling igangsættes 

hurtigere, og at hastigheden af sygdomsudviklingen 

reduceres (Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 

2008). Den øgede viden og indsigt i brugen af metoder 

til tidlig opsporing kan bidrage til, at flere tilfælde af 

demens opspores tidligere, og at den rette behandling 

kan igangsættes hurtigere. Det vil gavne patienten og 

reducere hastigheden, hvormed sygdommen udvikler 

sig.

Evalueringen af specialuddannelsen i kræftsygepleje 

beskriver lignende fund i forhold til, hvilke kompeten- 

cer sygeplejerskerne vurderer at have opnået. Efter 

sygeplejerskernes egne meninger er de blevet mere 

grundige og opmærksomme på at dokumentere den 

enkelte patients behov. Det har betydning for patient-

forløbet, når der ligger grundigere dokumentation om 

patienten til rådighed, eksempelvis hvis patienten skal 

overtages af hjemmeplejen (Region Syddanmark, 2012). 

Sygeplejerskerne oplever endvidere, at specialuddan-

nelsen bidrager til en øget faglig selvtillid, og kendskab 

til faglig identitet. De er blevet bedre i det tværfaglige 

netværk ved at vide, hvornår andre fagprofessioner skal 

varetage opgaver i patientforløbet. En sygeplejerske 

beskriver endvidere, at hun er blevet mere refleksiv i sin 

hverdag, og kan se problemstillinger fra flere forskellige 

vinkler. En anden beretter, at være blevet mere sikker i 

forhold til at sætte spørgsmålstegn ved retningslinjer. I 

overensstemmelse hermed oplever øvrige aktører, bl.a. 

leder af specialuddannelsen og overlæge, at sygeple-

jersker på specialuddannelsen udvikler deres faglige 

kompetencer og får en mere akademisk tilgang (Region 

Syddanmark, 2012). Derudover er de blevet præsen-

teret for portfolio som læringsredskab. Læringsredsk-

abet i kræftsygepleje viser sig som nyttigt i omsætnin-

gen af den teoretiske viden til klinisk læring (transfer), 

samt til at sprede den nye viden til andre på afdelingen. 

Læringsredskabet er en mappe, hvori sygeplejersken 

kan lægge sit uddannelsesmateriale. Til hvert mål i 

klinisk praksis finder sygeplejersken en passende 

patientsituation som relateres til teori. Disse patientsi- 

tuationer drøftes med kolleger og vurderes at under-

støtte transfer og vidensdeling med kolleger (Region 

Syddanmark, 2012). 
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Ved at denne vidensdeling finder sted er det altså ikke 

kun sygeplejersken, der deltager i specialuddannelsen, 

som får noget ud af det. Effekterne af efteruddannelsen 

kan derimod sprede sig til flere sundhedsprofessionelle, 

så der ses et bredere kompetenceløft. Den tætte 

forbindelse til praksis og sparringen med kolleger, kan 

bidrage til at andre lærer nyt (Region Syddanmark, 

2012). Som følge af specialuddannelsen i kræftsyge-

pleje vurderes også at være sket en ændring i praksis 

over for den enkelte patient som følge af deltagelsen. 

Her beskrives en forbedret tilgang til patienterne og 

deres sygdomssituation (Region Syddanmark, 2012). 

Flere sygeplejersker oplever, at opføre sig ander-

ledes end tidligere. Én beskriver øget refleksion over 

egen praksis over for de enkelte patienter. Derudover 

beskriver en anden sygeplejerske en større hensyns-

fuldhed over for patienter, og et fokus på patienten som 

et helt menneske med et liv uden for behandlingen. Det 

har blandt andet resulteret i, at der i højere grad tages 

hensyn til patientens familieliv, når fx behandlingstids- 

punktet planlægges. Der opleves desuden en øget 

patientinddragelse og et bedre overblik over patient-

forløbene, hvilket i sidste ende må forventes at have en 

positiv virkning på patientforløbene (Region Syddan-

mark, 2012).

Ligesom evalueringerne af de to øvrige efteruddan-

nelser viser virkningsevalueringen af diplomuddan-

nelsen i akutsygepleje at kunne styrke sygeplejerskers 

faglighed og handlemåder. De efteruddannede syge-

plejersker oplever at blive brugt som ressourceper-

soner, og at de i højere grad inddrages i udviklingspro-

cesser. Derudover bliver de mere opmærksomme og 

refleksive overfor egen praksis, og tre ud af fire angiver, 

at de ser nogle andre ting i praksis efter uddannelsen 

sammenlignet med før deltagelsen (Professionshøjsko-

len UCC, 2011). I evalueringen beskrives, at sygeplejer-

skerne føler sig forpligtede til at være grundigere, og at 

de oplever en øget selvsikkerhed, som har betydning 

for mere handling og gennemslagskraft i det daglige 

(Professionshøjskolen UCC, 2011). Det er plausibelt, at 

sygeplejerskernes nye viden, øgede selvtillid og er- 

hvervelsen af nye kompetencer vil påvirke og kvalificere 

sygeplejerskernes praksis og behandlingsprocedurer. 

En ændret praksis og forbedrede behandlingsproce-

durer vil komme patienter inden for akutområdet til 

gavn, da de vil modtage en mere kvalificeret behan-

dling.

Efteruddannelsesaktiviteter kan som det ses omfatte 

opkvalificering af mange forskellige kompetencer af 

betydning for både de sundhedsprofessionelle og 

patienterne. I et dansk randomiseret kontrolleret    

forsøg17 undersøges effekten af et fem-dages kursus i 

kommunikation18 på læger og sygeplejerskers self-ef-

ficacy (de sundhedsprofessionelles egen tro på, at de 

kan kommunikere succesfuldt). Self-efficacy vurderes, 

at kunne forudsige om en person vil have en bestemt 

adfærd, og det er derfor af relevans at undersøge i 

denne sammenhæng. Kommunikation mellem sund-

hedsprofessionelle og patienter er vigtig for patienters 

oplevelse af sundhedsydelser og har også betydning 

for udfaldet (Ammentorp et al. 2007). God kommunika-

tion vurderes nødvendig for at kunne diagnosticere, 

behandle, rehabilitere og yde omsorg for patienter på 

bedst mulig vis. Studiet viser, at et kursus i at kommu-

nikere påvirker de sundhedsprofessionelles syn på 

deres egne evner til at kommunikere succesfuldt i deres 

hverdag på hospitalet og i relationen med patienter. 

Når de sundhedsprofessionelle tror på, at de har evner 

til at kommunikere på en hensigtsmæssig måde, er der 

også større sandsynlighed for, at de rent faktisk gør 

det. Bedre kommunikative evner hos de sundhedspro-

fessionelle vil alt andet lige påvirke patientens forløb 

ved at understøtte og give et bedre udgangspunkt for 

diagnosticering, behandling, rehabilitering og omsorg. 

Selvom ingen af de danske analyser har effektmål 

direkte med udgangspunkt i den enkelte borger eller 

patient, eksempelvis om flere kommer hurtigere i 

behandling for demens eller om kvaliteten af kræftsy-

gepleje stiger, kan man ud fra ovenstående forvente, 

at sygeplejerskens opkvalificering kommer patienterne 

til gavn. For eksempel vurderer Det Nationale Forsk-

ningscenter For Velfærd i deres evalueringsrapport, 

at deltagelse i efteruddannelsen har medført, at de 

forebyggende medarbejdere er blevet styrket i deres 

arbejde med at opspore demens hos borgerne (Det 

Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2008). En 

styrkelse i forhold til at opspore demens, en øget faglig 

udvikling og viden som følge af de sundhedsprofes-

sionelles deltagelse i efteruddannelse vil alt andet lige   

17 Studiepopulationen i studiet af Ammentorp et al. (2007) 
er relativt lille, hvilket har betydning om de sammenhænge, 
der evt. findes bliver statistisk signifikante. Derfor bør samme 
set-up afprøves i en større studiepopula-tion. 

18 Kurset bestod bl.a. af læring i kommunikationsteknik-
ker for at blive bedre til at lytte, for bedre at kunne hjælpe 
patienten med at formulere problemer og blive bedre til at 
stille de rigtige spørgsmål (Ammentorp et al. 2007).
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komme borgere og patienter til gavn. Udvikling af de 

sundhedsprofessionelles faglighed og en mere kvalifi-

ceret viden giver en god grobund for de sundhedspro-

fessionelles evner til at yde den mest kvalificerede og   

hensigtsmæssige pleje og behandling. Det vil have 

en positiv betydning for borgere og patienter i deres 

behandlingsforløb.

Kigger man ud over de danske landegrænser er der 

også fundet positive resultater af sundhedsprofes-

sionelles deltagelse i efter- og videreuddannelsesak-

tiviteter. I et større Cochrane review sammenfattes 

fundene fra 49 studier. Det konkluderes i reviewet, at 

uddannelsesmøder som en del af medicinsk uddan-

nelse (medical education) alene eller kombineret med 

øvrige interventioner synes at kunne forbedre den 

professionelle praksis og have betydning for de sund-

hedsrelaterede udfald for patienterne (Forsetlund et al. 

2009). Effekten beskrives imidlertid som begrænset, 

og på lige fod med fund fra andre typer af medicinsk 

uddannelse, fx audits eller opsøgende hjemmebesøg. 

I forhold til ændringer i kompleks adfærd vurderes de 

løbende uddannelsesmøder ikke at kunne stå alene 

(Forsetlund et al. 2009). I reviewet er der tale om en 

række meget forskellige indsatser inden for forskellige 

specialer, og reviewet er desuden begrænset af, at ind-

satserne ikke i særlig høj grad er beskrevet i studierne. 

Derudover beskrives det, at uddannelsesmøderne i en 

stor del af studierne indgår som en del af en større mul-

tifacetteret indsats, hvorfor det vanskeliggør at vurdere, 

hvad der forårsager effekterne (Forsetlund et al. 2009).

I et randomiseret kontrolleret studie19 undersøges 

effekten af en særlig uddannelsespakke om medicin-

håndtering og compliance-terapi (medication manage-

ment og compliance therapy) til sygeplejersker der 

arbejder med mental sundhed sammenlignet med den 

ordinære behandling. Uddannelsespakken består af 80 

timers undervisning over 10 uger. Studiet undersøger 

om der ses forbedringer i compliance20 og kliniske 

udfald hos patienter med skizofreni, som henholdsvis 

er behandlet af sygeplejersker, der er blevet trænet i 

compliance-terapi, og sygeplejersker som giver den 

ordinære behandling (Gray et al. 2004). Studiet viser,     

19 Der skal tages forbehold for, at antallet af patienter i de 
to grupper er relativt lavt (29 i interventionsgruppen og 24 i 
kontrolgruppen). 

20 Compliance: patienters efterlevelsesevne i forhold til 
den medicin, som de får i deres behandling. Lav compliance 
påvirker effekten af behandlingen. 

at patienter som indgår i interventionsgruppen har en 

signifikant større reduktion i deres generelle psykopa-

tologi21, ændrede holdninger til anti-psykotisk medicin     

og øget compliance sammenlignet med patienter, der 

fik den sædvanlige behandling efter slutningen af 

projektperioden (6 måneder efter). Træningen/uddan-

nelsen i medicinhåndtering og compliance i studiet viser 

altså en effekt i forhold til at forbedre kliniske udfald 

blandt patienter med skizofreni (Gray et al. 2004).

I et systematisk review af Lie et al. (2010) er fokus på at 

forbedre relationen mellem de sundhedsprofessionelle 

og patienterne. Her undersøges betydningen af træning 

i kulturelle kompetencer af de sundhedsprofessionelle 

for forskellige patientudfald (fx tilfredshed med rådgiv- 

ning, adgang til ydelser, LDL kolesterol osv.). Indsat-

serne til at opkvalificere de kulturelle kompetencer hos 

de sundhedsprofessionelle er forskellige, og består bl.a. 

af et medicinsk spansk-kursus, undervisning i kulturel- 

le overbevisninger og kulturer, lektioner i didaktik 

osv. Indsatsernes varighed varierer også og omfatter 

hovedsageligt kortere kurser, men også et program der 

strækker sig over 8 uger. Årsagen til at opøve kulturel- 

le kompetencer hos de sundhedsprofessionelle er, at 

studier har vist, at sundhedsvæsenet er med til at øge 

uligheden i sundhed. Derfor er der fokus på at forbedre 

kommunikationen og relationen mellem den sundheds- 

professionelle og patienten gennem kulturelt tilpasset 

pleje/behandling, som kan føre til sundhedsydelser af 

bedre kvalitet (Lie et al. 2010). I reviewet konkluderes, 

at der er begrænset forskning om sammenhængen 

mellem træning i kulturelle kompetencer og forbedrede 

udfald hos patienter. Nogle af de inddragede studier 

fandt ingen eller moderate effekter, mens øvrige studier 

fandt gavnlige effekter af træningen. Ingen af studierne 

rapporterede om skadelige effekter ved træning af kul-

turelle kompetencer (Lie et al. 2010). Ud fra reviewet er 

det dermed ikke muligt at sige noget entydigt om denne 

form for træning blandt sundhedsprofessionelle, men 

der synes at være et potentiale i forhold til at mindske 

ulighed i sundhed gennem opkvalificering af sundheds- 

professionelle.

Et andet studie viser, at kompetenceniveau blandt 

sygeplejersker har betydning for to udfald for patienter, 

herunder død og utilsigtede hændelser (Aiken et al. 

2011). Studiet byger på data fra 665 hospitaler i fire 

store stater og et tilfældigt udtræk af 39.038 hospi-

talsansatte samt American Association Data. Studiet 

21 Psykopatologi er en beskrivelse af de symptomer, der er 
med til at kendetegne psykiske lidelser, herunder vrangfores-
tillinger, angst og depression.
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sammenligner data fra en række forskellige hospitaler 

og illustrerer, at kompetenceniveau kan være med til at 

neutralisere faktorer, som normalt er af betydning for 

død og utilsigtede hændelser, nemlig dårligt arbejds- 

miljø og normering (antal patienter pr. sygeplejerske). 

Effekten af at have uddannede sygeplejersker reduc-

erer risikoen (odds) på begge udfald på alle hospitaler 

uanset, hvordan arbejdsmiljøet og normeringen er. 

Herudfra kan man se, at kompetenceniveau altså har 

betydning for patienters prognose (Aiken et al. 2011).

Sundhedsvæsenet er som bekendt inddelt i en række 

specialer, og de forskellige efteruddannelsesindsatser 

er derfor også forskellige. Det sidste studie, som indgår 

i afsnittet undersøger effekter af træningsprogrammer 

for sundhedsprofessionelle, der arbejder med graviditet 

og fødselshjælp (obstetrik) (Bergh et al. 2015). Mere 

specifikt inddrages fagfællebedømte/peer-reviewede 

artikler, som undersøger om træning i akut fødselshjælp 

og neonatal pleje kan påvirke den sundhedsprofes-

sionelles adfærd, og betydningen for både mødre og 

nyfødte. I reviewet inddrages studier fra hele verden 

(bl.a. England, Schweiz og også et fra Danmark), men 

også fra steder som på mange måder adskiller sig 

fra Danmark (bl.a. Mali, Kenya og Mexico). De fleste 

studier i Bergh et al. (2010) har fokus på udfald blandt 

spædbørn fremfor blandt mødre. Tre af de inkluderede 

studier finder en reduktion i antallet af fødselstraumer, 

og et andet studie finder 50 pct. reduktion i antallet 

af børn med hypoksisk iskæmisk encefalopati (ingen 

puls hos nyfødte der forårsager svær hjerneskade) 

som følge af de sundhedsprofessionelles deltagelse i 

træning. Reviewet viser, at de fleste studier har positive 

resultater, og at træning i akut fødselshjælp og neonatal 

pleje kan bidrage til at forbedre livskvaliteten og redde 

liv (Bergh et al. 2010).

Efteruddannelsesaktiviteter til sundhedsprofessio- 

nelle findes som det tydeliggøres i afsnittet i mange 

afskygninger. Fra længerevarende diplom- og special- 

uddannelser til kortere kurser og træning inden for 

afgrænsede specialer.

De sundhedsprofessionelle, som har deltaget i træning 

eller efteruddannelser har udviklet deres faglighed, 

fået et større overblik, mere viden om den sygdom, 

de beskæftiger sig med, og om diagnosticering (af 

demens). De er blevet mere refleksive over egen 

praksis, grundigere og har fået øget deres selvsikker-

hed og self-efficacy. Alle disse faktorer er med til at 

kvalificere de sundhedsprofessionelle og bidrager til 

et mere solidt afsæt for, at de kan give patienter og 

borgere den rette pleje og behandling. I efteruddan-

nelsen i forebyggende hjemmebesøg er der tale om, 

at personalet bliver bedre til at opspore tegn på tidlig 

udvikling af demens og den retmæssige behandling 

kan igangsættes hurtigere end hvis personalet ikke 

havde fået uddannelsen. Der er også grobund for, at 

patienter (her i kræftforløb) vil opleve mere sammen-

hængende forløb, da sygeplejerskerne som følge af 

efteruddannelsen i højere grad dokumenterer patient-

forløbet, hvilket kan bidrage til, at information ikke går 

tabt selvom patienten skifter sektor i sundhedsvæsenet.

Resultaterne fra den internationale litteratur viser, at de 

forskellige typer af uddannelsesindsatser kan noget 

forskelligt. Som følge af træning i medicinhåndtering og 

compliance-terapi ses reduktion i psykopatologi blandt 

patienter med skizofreni, og træning i akut fødselshjælp 

viser at have betydning for forskellige udfald, bl.a. fød-

selstraumer. Derudover viser kompetenceniveau hos de 

sundhedsprofessionelle at have betydning for dødsfald 

og utilsigtede hændelser blandt patienter på hospitaler. 

Resultater fra undersøgelser om kulturelle kompetenc-

ers betydning for patientudfald er ikke entydige.

Omsætning af uddannelse

Omsætning af de sundhedsprofesionelles nyerhver- 

vede kompetencer til praksis på arbejdspladsen kan 

være vanskeligt, og påvirkes af forskellige forhold ved 

den arbejdsplads, som den nye viden eller adfærd 

skal implementeres i. I forhold til at omsætte de 

nyerhvervede kompetencer og viden oplever nogle 

af sygeplejerskerne, som har deltaget i diplomuddan-

nelsen i akutsygepleje en vis modstand fra omgivel-

serne. En modstand som består i, at omgivelserne giver 

udtryk for, at de ikke skal tro, at de er noget særligt. 

Der beskrives forskellige faktorer af betydning for om 

uddannelsen omsættes til praksis, bl.a. at der skal stilles 

krav fra organisationens side om, at sygeplejerskerne 

skal omsætte de nye kompetencer i praksis (Profession-

shøjskolen UCC, 2011).

3.3.3 Opsummering

Samlet set er der ikke så meget litteratur om effekterne 

af efter- og videreuddannelse blandt sundhedsprofes-

sionelle i dansk regi, men i højere grad når man vender 

blikket udenlands. I flere af studierne understreges et 

behov for flere studier, som undersøger uddannelses 

betydning for forskellige patientudfald. Fire danske 

og fem internationale studier er inddraget. Studierne 

omfatter evalueringer af uddannelsesforløb til sund-
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hedsprofessionelle, samt flere reviews som undersøger 

udbyttet af forskellige efteruddannelsesindsatser. 

Sammen med det danske litteraturgrundlag giver den 

internationale litteratur et indtryk af, hvad efteruddan-

nelse af sundhedsprofessionelle kan bidrage med. 

Efteruddannelsesindsatser er forskellige og bidrager 

med forskellige ting:

•  De sundhedsprofessionelle oplever, at de udvikler 

deres faglighed, opnår et øget vidensniveau om 

sygdomme og diagnosticering.

•  De sundhedsprofessionelle oplever, at de bliver 

bedre til tidlig opsporing (af demens) og til at 

igangsætte den rette behandling. Borgere og 

patienter vil qua de sundhedsprofessionelles nyer-

hvervede kompetencer modtage mere kvalificeret 

pleje og behandling, som vil have betydning for 

begge gruppers velbefindende.

•  Efteruddannelse af sundhedsprofessionelle har 

også effekt på patient-niveau: bl.a. viser interna-

tionale studier en reduktion i psykopatologi hos 

patienter med skizofreni og i antallet af fødsel-

straumer.

•  De sundhedsprofessionelles kompetenceniveau 

har desuden betydning for antallet af dødsfald og 

utilsigtede hændelser på hospitaler. Med et øget 

kompetenceniveau blandt sygeplejersker neutrali- 

seres faktorer, som normalt har betydning for antal 

dødsfald og utilsigtede hændelser, nemlig dårligt 

arbejdsmiljø og normering. Der efterspørges mere 

forskning, som har fokus på uddannelse af sund-

hedsprofessionelle og dets betydning for patienter.

Efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle 

kan altså bidrage til nye kompetencer af betydning 

både for den sundhedsprofessionelle selv og for 

patienten. De sundhedsprofessionelle har gennem 

opkvalificeringen et bedre udgangspunkt for at give 

patienter den rette og bedste behandling.

Én ting er, at de sundhedsprofessionelle selv oplever at 

få noget ud af at deltage i efteruddannelsesindsatser, 

noget andet er vigtigheden af, at det omsættes i praksis 

og kommer patienter til gavn. Omgivelsernes reaktioner 

i forbindelse med at implementere de nye kompetencer 

er af stor betydning, og derfor værd at være opmærk-

som på, når læringer fra efteruddannelse skal imple-

menteres i praksis.

3.4 SOCIALRÅDGIVERE
Dette er fjerde og sidste underafsnit om effekter af 

efteruddannelse. Afsnittet fokuserer på efter- og 

videreuddannelse af socialrådgivere. På samme vis 

som i de øvrige afsnit, karakteriseres litteraturen på 

området først, og dernæst sammenfattes effekterne af 

deltagelse i efter- og videreuddannelse på baggrund 

af litteraturen. Der fokuseres på socialrådgiveres egne 

vurderinger af at deltage i efteruddannelse, hvilke kom-

petencer de erhverver, samt hvordan kompetencerne 

har betydning for udsatte børn og unge. Til slut opridses 

en række faktorer, som har indflydelse på omsætningen 

af socialrådgiveres nye kompetencer.

3.4.1  Karakteristika ved litteraturen

Litteraturen om effekter af efter- og videreuddannelse 

af socialrådgivere/sagsbehandlere er meget sparsom. 

Den foreliggende litteratur omfatter evalueringer af 

diplom- og masteruddannelser, bl.a. med fokus på 

beskæftigelse, myndighedsområdet og arbejdet med 

udsatte børn og unge (udarbejdet for Socialstyrelsen, 

Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgi- 

verforening). Se kapitel 6 for yderligere detaljer om 

litteraturen.

Evalueringerne undersøger udbyttet af socialrådgiv-

eres deltagelse i efter- og videreuddannelse både ud 

fra socialrådgivernes egne synspunkter, og også ud 

fra arbejdspladsers perspektiv. Evalueringerne tjener 

flere formål, herunder at undersøge, hvor tilfredse 

socialrådgiverne er med uddannelserne, samt hvordan 

uddannelserne kan forbedres. Dette ligger uden for 

fokus i nærværende rapport, og disse fund inddrages 

derfor ikke. Mere interessant for rapportens formål er, 

hvordan socialrådgiverne oplever at kunne anvende 

den nye viden og nyerhvervede kompetencer fra efter- 

og videreuddannelse på deres arbejdsplads, samt 

om arbejdspladserne oplever et større udbytte. For at 

belyse, hvad arbejdspladserne får ud af det, er der i 

forbindelse med evalueringerne bl.a. lavet casestudier.

I nogle af evalueringerne diskuteres udbyttet og 

effekten af efteruddannelse blandt slutbrugerne også 

(fx udsatte børn og unge og deres familier). Der er 

ikke tale om egentlige effektundersøgelser blandt 

slutbrugere, men i højere grad stillingtagen til udsagn/

hypoteser om, hvordan efteruddannelse gavner slutbru-

gerne gennem ændringer på arbejdspladserne (Social-

styrelsen, 2014: Servicestyrelsen, 2009). Studierne har 

ikke konkrete mål for forandringer og evalueringspara- 

metre blandt slutbrugerne (outcome), men bygger på 
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selvrapporteringer blandt socialrådgivere. Målinger som 

vurderes at kunne give en god indikation af, hvorvidt 

effekter blandt slutbrugerne kan forventes.

Evalueringerne bygger på både kvantitative (telefon- 

surveys, spørgeskemaundersøgelser, udtræk fra 

studie- og puljedata fra uddannelsesstederne og 

Servicestyrelsen) og kvalitative data (fokusgruppe- og 

telefoninterviews, dybdegående interviews, observa-

tion, casestudier, læringsdagbøger), hvor en række 

forskellige målgrupper involveres til at belyse udbyttet 

af efteruddannelserne. Målgrupperne omfatter blandt 

andet socialrådgivere, undervisere, ledere og kolleger 

til de socialrådgivere, der deltager i efter- og videreud-

dannelserne (KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011: 

Socialstyrelsen, 2014: Servicestyrelsen, 2009).

Baggrund

Socialrådgivere og sagsbehandlere varetager en række 

varierede arbejdsopgaver inden for forskellige sociale 

problemstillinger. Ny lovgivning, reformer og politikker 

for det sociale arbejde stiller krav til faggruppernes 

kompetencer og kvalifikationer. I en kortlægning af 

Socialstyrelsen (2013) beskrives, at der på baggrund 

af satspuljeaftalen for 2013 blev igangsat forskellige 

initiativer for at beskytte børn mod overgreb. Blandt 

andet gik et af initiativerne ud på at styrke efter- og 

videreuddannelsesindsatsen for faggrupper, der har 

med udsatte børn og unge at gøre, herunder social-

rådgivere. Anbringelsesreformen, Barnets Reform og de 

dertilhørende lovændringer påvirkede, hvilke kom-

petencer der kræves i arbejdet med udsatte børn og 

unge (Socialstyrelsen, 2013). På den baggrund opstod 

en diplomuddannelse på børne- og ungeområdet og 

en masteruddannelse i udsatte børn og unge. Afsnittet 

tager blandt andet udgangspunkt i evalueringer af disse 

efter- og videreuddannelser, oprettet som en del af 

implementeringen af Anbringelsesreformen fra 2006. 

Mere konkret har Anbringelsesreformen til formål at 

forbedre indsatsen over for børn og unge og deres 

forældre bl.a. gennem færre brudte anbringelsesforløb 

(Socialstyrelsen, 2014: Servicestyrelsen, 2009).

3.4.2  Effekter af efter- og videreuddannelse

Ud fra litteraturen viser der sig at være forskellige 

udbytter og effekter af socialrådgiveres deltagelse i 

efter- og videreuddannelse for socialrådgiveren selv 

og for arbejdspladserne. I afsnittet beskrives social-

rådgiveres egne vurderinger af, om de kan bruge de 

kompetencer, som de erhverver fra efteruddannelse 

i praksis kort. Så uddybes socialrådgiveres kompe-

tencer af betydning for udsatte børn og unge og deres 

familier, og som i de øvrige afsnit afsluttes med en kort 

beskrivelse af faktorer af betydning for socialrådgiveres 

omsætning af uddannelserne.

Socialrådgiveres vurderinger af efteruddannelsesind-

satser

Første skridt i forhold til at vurdere om efteruddan-

nelsesindsatser har betydning er at få indblik i, hvad 

deltagerne selv synes, at de får ud af at deltage. I en 

survey om kendskab til og information om forskellige 

diplomuddannelser til socialrådgivere svarer 86 pct. 

af de socialrådgivere, som har deltaget i eller er i gang 

med diplomuddannelsen, at de kan bruge den opnåede 

viden fra uddannelsen i deres arbejde (i høj grad eller i 

nogen grad) (KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011). 

Det viser sig desuden, at socialrådgivere med en hel 

diplomuddannelse i højere grad oplever at kunne bruge 

viden fra diplomuddannelsen på deres arbejdsplads (96 

pct. svarer i høj eller nogen grad), end dem som kun har 

en del af uddannelsen (84 pct. svarer i høj eller nogen 

grad).

I evalueringen af masteruddannelsen i Udsatte Børn og 

Unge angiver 58 pct. af de deltagende socialrådgivere, 

at udbyttet af masteruddannelsen er ”meget stort”, 

mens resten vurderer, at udbyttet er ”stort” (Socialsty-

relsen, 2014). Masteruddannelsen i udsatte Børn og 

Unge er en toårig deltidsuddannelse med fokus på at 

styrke og videreudvikle det sociale arbejde for børn 

og unge. Uddannelsen er bygget op af fire semestre, 

hvoraf det sidste semester omfatter en masterafhan-

dling. 74 pct. af socialrådgiverne svarer, at de i høj grad 

har anvendt uddannelsen i deres daglige arbejde, og 

26 pct. angiver, at de i nogen grad har anvendt uddan-

nelsen (Socialstyrelsen, 2014). I forhold til omsætningen 

af det lærte svarer 21 pct., at de ”i høj grad” har imple-

menteret deres viden og erfaring på arbejdspladsen, 

mens 74 pct. svarer ”i mindre grad eller i nogen grad”. 

74 pct. mener imidlertid, at det samlede udbytte for 

arbejdspladsen er ”meget stort” eller ”stort” (Socialsty-

relsen, 2014).

Socialrådgiveres kompetencer og betydningen for slut-

brugere/udsatte børn og ung

For at grave lidt dybere rettes fokus mod de kompe-

tencer, som socialrådgivere opnår igennem deltagelse 

i uddannelserne og deres betydning for slutbrugere/

udsatte børn og unge. I Socialstyrelsens evaluering 

undersøges effekten af socialrådgiveres deltagelse i en 

masteruddannelse på børne- og ungeområdet. Særligt 
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er fokus på at belyse effekten og betydningen for arbe-

jdspladsen set fra lederes, kollegers og de deltagende 

socialrådgiveres synspunkt. I evalueringen er fokus på 

de langsigtede effekter af uddannelsen for socialråd- 

giverne og deres arbejdspladser (Socialstyrelsen, 2014). 

Efteruddannelsen af socialrådgiverne på børne- og 

ungeområdet bidrager, ifølge rapporten til et akademisk 

mindset. Mindsettet har betydning for omsætningen 

af det lærte på uddannelsen. Det beskrives som en 

nysgerrighed efter at få ny viden, en analytisk, struktur-

eret og reflekteret tilgang. Faktorer som synes at have 

betydning for både socialrådgiveren selv, lederen og  

organisationen. Det beskrives blandt andet at påvirke 

socialrådgiverens faglige status, overblik, evne til 

at overføre teori til praksis samt evnen til at sparre. I 

uddannelsen har socialrådgiverne endvidere opbygget 

et netværk, som de bruger til at hente yderligere viden 

ind i organisationen (Socialstyrelsen, 2014). Faktorerne 

vurderes, at påvirke hinanden indbyrdes. Det beskrives 

desuden, at socialrådgiverne har opnået bedre evner til 

at have overblik. Overblikket er med til, at socialråd- 

giverne er bedre til at omsætte teori til praksis og 

betragte de enkelte sager ud fra en vidensbaseret 

tilgang. Tilgangen er, ifølge dem, med til at skabe 

forbedringer i deres arbejde (Socialstyrelsen, 2014). Det 

beskrives, at det akademiske mindset og deltagelsen 

i uddannelsen giver nye kompetencer, som kan være 

med til at give socialrådgiveren en anden faglig status 

på arbejdspladsen, bl.a. ved at være blevet såkaldt 

fagligt fyrtårn og ved at have fået øget den faglige 

selvtillid (Socialstyrelsen, 2014). Det kommer bl.a. til 

udtryk ved, at de efteruddannede socialrådgivere 

i højere grad inddrages i beslutninger, og at deres 

kolleger oftere søger råd og vejledning hos dem som 

følge af deres øgede faglighed. 90 pct. af socialrådgi- 

verne opfatter sig som faglige fyrtårne, mens 83 pct. af 

lederne er af den opfattelse (Socialstyrelsen, 2014).

I overensstemmelse hermed beskriver Servicestyrelsen 

(2009) i deres evaluering af diplomuddannelsen på 

børne- og ungeområdet, at de opkvalificerede social-

rådgivere bruges som en slags kompetenceprofiler med 

en særlig position i arbejdet (Servicestyrelsen, 2009). 

Den samlede diplomuddannelse strækker sig over 

en 3-årig periode, og er opbygget af moduler. Hvert 

modul varer 8 uger med 4 ugers uddannelse og 4 ugers 

arbejde. Servicestyrelsens evaluering har særligt fokus 

på modul 4 på diplomuddannelsen, som omhandler 

relationen mellem myndighed og leverandør. Styrelsen 

evaluerer betydningen af modulet på socialrådgivernes 

praksis, og hvad der særligt er med til at opkvalificere 

dem (Servicestyrelsen, 20009). Socialrådgiverne 

fastslår, at det vigtigste ved modulet er kendskabet 

til juraen/lovgivningen og samarbejdet mellem både 

leverandører og myndighedssagsbehandler, og med 

forældre og relevante fagpersoner i arbejdet med 

udsatte børn og unge. Efter uddannelsen svarer 90 pct., 

at de generelt reflekterer mere over egen praksis, og at 

75 pct. angiver, at de har fået nye teorier/værktøjer, som 

de kan bruge direkte i deres arbejde (Servicestyrelsen, 

2009).

Kolleger, til personer der har taget en diplomuddan-

nelse, understøtter ledernes erfaringer. Nogle af kol-

legerne oplever, at dem der har været på uddannelse 

er mere kritiske over for den måde tingene bliver gjort 

på – og at de er med til at forbedre det faglige niveau 

i diskussionerne. Det kan altså have en afsmittende 

effekt, når en kollega har været på efteruddannelse 

(Servicestyrelsen, 2009). Nogle kolleger efterspørger 

imidlertid mere vidensdeling.

Lignende fund ses i en telefonsurvey blandt ledere i 

evalueringen af masteruddannelsen målrettet social-

rådgivere. Her vurderer 63 pct., at udbyttet er ”meget 

stort” eller ”stort” for deres afdeling eller organisation, 

og 75 pct. angiver, at de er ”meget tilfredse” eller ”til-

fredse” med organisationens udbytte af uddannelsen 

(Socialstyrelsen, 2014). Mere konkret angiver ledere i 

en undersøgelse, at socialrådgiverne har opnået evner 

til at reflektere og tænke bredere, samt til at inddrage 

relevant teori og undersøgelser til at underbygge deres 

beslutninger (Servicestyrelsen, 2009). 73 pct. af lederne 

mente, at dem som går på uddannelsen er blevet bedre 

til at reflektere over baggrunden for egne beslutninger 

og bedre til at argumentere for dem. 36 pct. angiver, 

at medarbejderne har fået bedre forståelse for sam-

menhængen og helheden i arbejdet med udsatte børn, 

unge og familier i kommunen (Servicestyrelsen, 2009).

For at få gavn af den opnåede viden fra efteruddan-

nelse forventes det på flere arbejdspladser, at den 

efteruddannede socialrådgiver fortæller om det, som 

personen har lært på uddannelsen (Socialstyrelsen, 

2014). At formidle til kolleger på arbejdspladsen 

vurderes som værende godt i forhold til at huske den 

opnåede viden gennem efteruddannelse (KL og Dansk 

Socialrådgiverforening, 2011). Denne formidling af 

viden fra den efteruddannede socialrådgiver til kolleger 

beskrives af lederne at have en positiv effekt på hele 

gruppens arbejde, og der bør være et øget fokus herpå 

(KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011). I forhold 
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til ledernes opfattelse af udbyttet af efteruddannelse 

svarer 85 pct. i en survey, at de oplever den nye viden  

hos medarbejderne som anvendelig for arbejdspladsen 

(KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011). Lederne 

forklarer, at de oplever transfer på flere niveauer.

Et ønske for efteruddannelse er blandt andet, at det i 

sidste ende påvirker og fører til en opkvalificering af 

de ydelser, som borgerne tilbydes. Flere af de efter-

uddannede socialrådgivere, i Socialstyrelsens evalu-

ering (2014), tilkendegiver, at de oplever, at der er sket 

ændringer i kontakten til borgerne efter deltagelse 

i masteruddannelsen (Socialstyrelsen, 2014). Øndrin- 

gerne omfatter et større fokus på inddragelse af 

borgerne gennem erhvervede redskaber til dette. Det 

vurderes, at uddannelsen har givet metoder og dialog- 

redskaber til at inddrage borgerne (Socialstyrelsen, 

2014). Helt konkret beskriver nogle af socialrådgiverne, 

at de er blevet bedre til at sætte sig ind i borgerens sit-

uation og til at være opmærksomme på deres eget syn 

på borgerne (Socialstyrelsen, 2014).

Det sammenfattes i evalueringen, at efteruddannelsens 

(masteruddannelsen) udbytte samlet set kommer orga- 

nisationen til gode, og at socialrådgivere bliver bedre 

i arbejdet med børn og unge (Socialstyrelsen, 2014). 

Ønsket er netop, at arbejdet med de udsatte børn og 

unge bliver mere kvalificeret og forbedrer vilkårene for 

disse børn og unge. 32 pct. af socialrådgiverne angiver, 

at de har opnået viden og engagement gennem uddan-

nelsen, som i høj grad er med til at gøre indsatsen over 

for kommunens udsatte børn, unge og familier bedre. 

47 pct. angiver i mindre eller nogen grad.

Den samme tendens ses i evalueringen af diplomud-

dannelsen på børne- og ungeområdet (Servicesty-

relsen, 2009). Her spørges socialrådgivere og ledere 

ind til om de forventer, at uddannelsen vil få betydning 

for kvaliteten af og effekt på indsatsen over for børn og 

unge med særlige behov. Til det responderer begge 

grupper positivt, bl.a. svarer hhv. 60 pct. og 55 pct. af 

socialrådgiverne, at det på sigt vil betyde en bredspek-

tret indsats og bedre undersøgelser. 52 pct. af social-

rådgiverne mener, at det på sigt vil føre til bedre hand- 

leplaner, og 31 pct. mener at det vil føre til bedre tilsyn 

og opfølgning. Lederne er i endnu højere grad positive 

over for diplomuddannelsens effekt på indsatsen over 

for udsatte børn og unge. 93 pct. af lederne vurderer, 

at uddannelsen på længere sigt i høj eller nogen grad 

vil få en effekt på indsatsen (n = 33) (Servicestyrelsen, 

2009).

Den øgede faglighed, bedre kendskab til lovgivningen 

på området, øget refleksion over egen praksis, og nye 

teorier/værktøjer, kan bruges i socialrådgiveres arbejde, 

og har betydning for udsatte børn og unge, som 

kommer i berøring med socialrådgiverne.

Omsætning af uddannelse

Som ved de øvrige fagområder er det interessant at 

kigge på faktorer af betydning for omsætningen af 

socialrådgivernes uddannelse. Flere af evalueringerne 

fremhæver, at omsætningen af efteruddannelse er 

udfordrende (Socialstyrelsen, 2014: 12: Servicestyrelsen, 

2009). Udviklingsprojektet af KL og Dansk Socialrådgi- 

verforening anvender begrebet transfer: ”overførsel af 

viden fra læringssituationen til arbejdssituationen eller 

praksis” (KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011). 

Altså at få størst mulig udbytte og effekt af undervisnin-

gen – og begrebet er derfor også relevant for rappor-

tens sigte og fokus.

Der er rum for forbedringer i forhold til omsætning af 

viden fra efteruddannelserne til praksis. Det konklu-

deres blandt andet, at man kan øge udbyttet af uddan-

nelsen og forbedre omsætning ved at styrke samspillet 

mellem uddannelse og arbejdsplads før, under og efter 

uddannelsesforløbet (KL og Dansk Socialrådgiverfore- 

ning, 2011). Socialstyrelsen (2014) fastslår ligeledes, at 

udbyttet kan være større, hvis socialrådgivernes ledere 

fremsætter, hvad organisationen forventer at få ud af 

den pågældendes deltagelse i efteruddannelse. Inden, 

løbende og efterfølgende skal der opstilles mål og tales 

om forventninger til, hvad uddannelsen skal bidrage 

med. Lederen kan eventuelt spille en større og mere 

aktiv rolle i forhold til at få sat kompetencer og viden fra 

uddannelsen i spil (Socialstyrelsen, 2014).

Det er betydningsfuldt med et understøttende miljø i 

forhold til omsætning på arbejdspladsen, ledelsesmæs-

sig og kollegial opbakning (den ledelsesmæssige 

opbakningen beskrives på nuværende tidspunkt at 

være passiv). Flere af de efteruddannede socialrådgi-

vere i evalueringen af masteruddannelsen føler, at de 

selv skal sørge for at omsætte uddannelsen (Social-

styrelsen, 2014). Der er altså nogle faktorer, som man 

kan skrue på, der vurderes at forbedre omsætning og 

potentielt kan øge effekter og udbytter for slutbrugerne.

3.4.3  Opsummering

Der er samlet set begrænset viden om effekterne af 

efter- og videreuddannelse blandt socialrådgivere, 

men litteraturen giver dog stadig et indblik i området. 
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Afsnittet bygger på fire danske studier, hvoraf den ene 

er en kortlægning, mens de øvrige er evalueringer af 

diplom-  og master uddannelser til socialrådgivere. 

Overordnet set viser litteraturen om efter- og videreud-

dannelse af socialrådgivere at:

•  Socialrådgivere oplever at have fået et udbytte 

af at deltage. De oplever, at de kan bruge den 

tilegnede viden og erfaring i deres arbejde. 

•  Socialrådgivere med en hel diplomuddannelse 

oplever i højere grad at kunne bruge viden fra 

diplomuddannelsen på deres arbejdsplads sam-

menlignet med dem, som kun har en del af uddan-

nelsen.

•  Socialrådgivere opnår et akademisk mindset, en 

øget nysgerrighed på ny viden, øget faglig selvtillid 

og bedre evner til at analysere og reflektere. De 

arbejder ud fra en vidensbaseret tilgange – som 

opleves at kunne skabe forandringer på arbejdet.

•  Socialrådgivere oplever at få et netværk gennem 

uddannelsen, som giver mulighed for at bidrage 

med ny viden til organisationen.

•  Socialrådgivere og deres ledere oplever, at social-

rådgivernes nye viden er anvendelig for arbejds- 

pladsen, og kan have en afsmittende effekt på 

kolleger og arbejdspladsen som helhed. 

•  Socialrådgivere og ledere oplever, at socialrådgi- 

verne har fået redskaber og metoder, der blandt 

andet gør dem i stand til at inddrage borgeren 

mere, giver dem større forståelse for og indlevelse-

sevne i borgerens situation.

•  Socialrådgivere oplever, at der er sket ændringer 

i kontakten til borgerne; øget grad af borgerind-

dragelse, og flere mener, at de nye kompetencer 

kan forbedre indsatsen for børn, unge og deres 

familier.

•  Det forventes af både socialrådgivere og ledere, 

at uddannelsen vil få betydning for børn og unge 

med særlige behov, fx gennem bedre handle-

planer og undersøgelser.

Efter- og videreuddannelse af socialrådgiver bidrager 

altså med nye kvalifikationer af betydning for udsatte 

børn og unge. Som følge af efteruddannelsen er social-

rådgiverne bedre i stand til at yde et reflekteret og kval-

ificeret stykke arbejde. For at omsætningen af uddan-

nelsen er succesfuld er det vigtigt med opbakning fra 

ledere og kolleger, samt en klar forventningsafstemning 

om, hvad den efteruddannede forventes at bringe ind i 

organisationen.
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5. METODE

Nærværende rapport er et litteraturstudie om effekter 

af efter- og videreuddannelse af udvalgte FTF-faggrup-

per. Rapporten bygger som udgangspunkt på dansk 

litteratur. International litteratur er inddraget undervejs 

i den udstrækning, det er vurderet relevant (særligt på 

området med de sundhedsprofessionelle). Som følge af 

søgningen er 35 studier udvalgt til videre klassificering 

og evaluering, og rapporten baseres på denne litteratur. 

Nedenstående figur afbilder processen.

Figur 1. Søgeprocessen

 

5.1 LITTERATURSØGNING
Litteraturstudiets litteratursøgning kan inddeles i tre trin, 

som uddybes i de følgende underafsnit:

     Indledende litteratursøgning

    Citationssøgning

     Kontakt til relevante aktører inden for de udvalgte 

FTF-faggrupper

Citationssøgningen og kontakten til relevante aktører og 

forskningsmiljøer er med til at kvalificere den indledende 

litteratursøgning. På den måde sikres, at litteraturstudiet 

baserer sig på de væsentligste studier for at afdække 

problemstillingen om hvorvidt der ses en sammenhæng 

mellem efter- og videreuddannelse og faglig kvalitet.

Figuren nedenfor giver et overblik over, hvor mange 

studier de tre trin i litteratursøgningen har bidraget til. I 

alt har søgningen resulteret i 102 studier. Efterfølgende 

beskrives søgeprocessen nærmere.

Figur 2. Resultatet af litteratursøgningens tre trin

5.1.1 Indledende litteratursøgning

Det første trin i litteratursøgningen er den indledende 

litteratursøgning. Formålet med denne søgning var at 

identificere så mange studier som muligt med umiddelbar 

relevans for litteraturstudiet.

Der er foretaget en brainstorming over relevante aktører 

og søgeord inden for de udvalgte faggrupper. Disse har 

dannet grundlag for søgninger, blandt andet i søge-

maskinerne Google og Google Scholar og på aktørernes 

hjemmesider. Den indledende aktørliste fungerede som 

et udgangspunkt og udvidede sig undervejs. Ligeså 

gjorde listen med søgeord.

Der er identificeret centrale søgeord baseret på eksister-

ende viden om de forskellige faggrupper. Ved alle fag-

grupperne er anvendt søgeord generelt om indsatser og 

effekter. Se figur 3 nedenfor. 

De mere fagspecifikke søgeord ses i figur 4 nedenfor. 

Søgeordene i oversigterne er anvendt i kombination med 

hinanden.Litteratur- 
søgning

Udvælgelse  
af studier

Klassificedring 
og evaluering

Indledende 
litteratursøgning 

52 studier

Citations-
søgning 

35 studier

Kontakt til re- 
levante aktører 

15 studier
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Figur 3. Indsatser og effekter

Indsatser Effekter

•       Efteruddannelse

• Videreuddannelse

• Kursus

• Kompetenceudvikling

• Kompetenceløft

• Kvalifikationer

•  Opkvalificering

• Fagspecifikke kurser

• Uddannelsesforløb

• Specialuddannelse

• Linjefag

• Akademiuddannelse

• Diplomuddannelse

•       Effekt

• Resultat

• Udbytte

• Faglig 

• Kvalitet

• Evaluering

• Indsats

• Aktivitet

 

     

Figur 4. Oversig over fagspecifikke søgeord

Faggruppe Søgeord

Lærere Læsning, matematik, sprog, inklusion, integration, kon-

centration, hyperaktivitet, skole, LP-model, erhvervs- 

skoler, kvalitet, frafald, ungdomsuddannelser, differen-

tieret undervisning, undervisningsdifferentiering.

Pædagogisk personale/pædagoger Børn, vuggestue, dagtilbud, daginstitutioner, læring, 

sprog, LP-model, sociale indsatser, kognitiv udvikling, 

social udvikling, tidlig indsats, sprogpakker, fritidstilbud, 

kvalitet.

Sundhedsprofessionelle (bl.a. sygeplejersker) Pleje, sygepleje, patienttilfredshed, helbredsudfald, 

sundhed, sygdom, utilsigtede hændelser, brugertilfreds- 

hed, kvalitet, fejlmedicinering, medicinforbrug, selvhjul- 

penhed, rehabilitering, sammenhængende patientforløb, 

tværfagligt samarbejde, dødelighed, oplevet kvalitet.

Socialrådgivere /sagsbehandlere Familieterapi, beskæftigelse, førtidspension, ledige i 

arbejde, børne- og ungeområdet, familieterapi, misbrug, 

kvalitet, anbringelser.
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Søgningen af litteratur baseret på ovenstående søgeord 

er også foretaget i søgemaskinerne Google og Google 

Scholar. Ordene er søgt på enkeltvis, men hovedsage- 

ligt er der foretaget kombinationer, for eksempel er der 

søgt på ”efteruddannelse lærere” eller ”videreuddan-

nelse pædagoger”. Som det også fremgår i littera- 

turstudiet er efter- og videreuddannelsesindsatser 

målrettet lærere og pædagogisk personale særligt 

undersøgt i dansk regi.

Den fundne litteratur er løbende blevet vurderet i 

forhold til relevansen til at understøtte rapportens 

formål. Vurderingen er foretaget på baggrund af 

studiets titel og abstract, indledning, konklusion og 

sammenfatning. Blev studiet vurderet relevant, blev det 

tilføjet litteraturlisten. I den indledende litteratursøgning 

er der blevet identificeret 52 studier, som umiddelbart 

er vurderet relevante for litteraturstudiets fokus og 

formål.

5.1.2  Citationssøgning

Litteratursøgningens andet trin er citationssøgningen, 

som havde til formål at sikre, at anden central litteratur 

blev identificeret. I citationssøgningen er referencelis-

ter/litteraturlister i hvert af de inddragne studier gen- 

nemgået. Relevansen af studierne er vurderet på 

samme måde, som i den indledende litteratursøgning. 

 Flere af studierne fundet i den indledende litteratur- 

søgning har ikke nogen referenceliste, for eksempel er 

flere af studierne evalueringer af uddannelsesforløb. Fra 

citationssøgningen blev der imidlertid tilføjet 35 studier 

til bruttolitteraturlisten.

5.1.3  Kontakt til relevante aktører og forskningsmiljøer

Det tredje og sidste trin i litteratursøgningen er kontakt 

til relevante aktører (herunder fagforeninger, fonde, 

forskningsmiljøer, professionshøjskoler), jf. aktørliste 

nedenfor.

Aktørliste i alfabetisk rækkefølge:

•  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

(BUPL)

• Danske Fysioterapeuter

• Danske Regioner

• Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

• Dansk Socialrådgiverforening (DS)

• Dansk Sygeplejeråd (DSR)

• Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

• Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

•  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners 

Analyse og Forskning (KORA)

• Forskningsenhed for Kroniske Sygdomme

• Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)

• Professionshøjskolen Metropol

• Professionshøjskolen UCC

• Region Hovedstaden

• Socialstyrelsen

• Statens Institut for Folkesundhed

• Syddansk Universitet (SDU)

•  University College Sjælland, Center for Videreud-

dannelse

• VIA University College

Formålet med kontakten var dels at få input til anden 

relevant litteratur og dels at få kvalificeret litteraturen 

fra den indledende litteratur- og citationssøgning. 

19 aktører blev kontaktet, hvoraf 13 responderede. 

Størstedelen blev indledningsvist kontaktet via mail 

med information om litteraturstudiets formål og i nogle 

tilfælde var litteraturlisten vedhæftet. Nogle tilbage-

meldte, at de ikke kendte til yderligere litteratur på 

området, enkelte tilsendte ny litteratur, mens andre 

henviste til øvrige nøglepersoner. En enkelt blev efter 

ønske efterfølgende kontaktet telefonisk. Samlet bidrog 

kontakten i alt med 15 nye studier til bruttolitteraturlis- 

ten. En stor del af aktørerne udtrykte interesse for 

undersøgelsen.

5.2 UDVÆLGELSE AF 
STUDIER TIL KLASSIFICERING
I udgangspunktet blev studierne i bruttolitteraturlisten 

farvekodet alt afhængigt af deres relevans. Som en del 

af udvælgelsesprocessen blev listen nøje gennemgået, 

og 35 studier blev udvalgt til videre klassificering og 

evaluering. Udvælgelsen af de mest relevante studier 

skete ud fra disse inklusionskriterier:

   Litteraturen skal belyse problemstillingen og have 

fokus på en af de udvalgte faggrupper.

   Litteraturen skal helst være fra Danmark eller 

fra lande som er sammenlignelige med danske 

forhold.

  Studierne skal være aktuelle.

5.3 KLASSIFICERING OG 
EVALUERING AF STUDIER
Næste punkt i litteraturstudiet var at klassificere og 

evaluere litteraturen/studierne. Et klassificeringsskema 

blev udarbejdet for at skabe et overblik over den fundne 

litteratur. Her blev litteraturen blandt andet evalueret i 

forhold til metode, indhold og konklusioner. Denne        
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klassificering danner grundlag for nærværende rapport. 

Klassificeringen af studierne omfatter en række punkter, 

som fremgår i klassificeringsskemaet i figuren nedenfor.

Figur 5. Klassificeringsskema

Referencedata • Forfatter

• Titel

• Årstal

• Udgiver

•  Primær eller 

sekundær kilde

• Publikationstype

Metode • Formål

• Målgruppe

•  Dataindsamlings- 

metode

Indhold/fund • Emneord

• Hovedkonklusioner 

Kvalitetsvurdering •  Udgivet i centrale 

tidsskrifter

• Peer-reviewed
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Hovedorganisation for 450.000 
offentligt og privat ansatte

OM EPINION

Epinion blev stiftet i 1999 og er i dag et af Skandinaviens største kon-

sulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. 

Epinion gennemfører litteraturstudier, evalueringer og dataindsam-

linger inden for uddannelsesområdet og andre velfærdsområder.

Epinion leverer undersøgelser, der tager afsæt i et solidt metodisk 

grundlag typisk med både kvantitativ og kvalitativ datainddragelse.


