

Uddanelsesplanlaegning_thumb.jpg



Uddannelsesplanlægning 
- arbejdsliv og læring 



 

Uddannelsesplanlægning 
- arbejdsliv og læring 

Vibeke Andersen, Christian Helms Jørgensen (Red.), 
Christian Kjærsgaard, Henning Salling Olesen, 

Finn M. Sommer, Niels Warring 

Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer 
og demokratisering 

Roskilde Universitetsforlag 



Antologien 
Uddannelsesplanlægning - arbejdsliv og læring 
Chr. Helms Jørgensen (Red) 
er første udgivelse i en serie fra forskningsprojektet 
Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering 
ved EVU-gruppen på Roskilde Universitetscenter. 

Antologien er udgivet af: 
Roskilde Universitetsforlag 
Rosenørns Alle 9-11 
1970 Frederiksberg C. 
Tlf. 31 35 63 66 
Fax: 31 35 78 22 
E-mail: slforlag@sl.cbs.dk 

Her kan yderligere eksemplarer af denne bog bestilles. 

 

Copyright: © 1998 Forfatterne 
Eftertryk med kildeangivelse tilladt 

Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s 
Layout: Helena Kristensen 
Omslag: Nina Sidenius 

Bag i bogen findes en oversigt over andre udgivelser 
fra Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen ved 
Roskilde Universitetscenter. 

Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering 
gennemføres i fællesskab mellem Erhvervs- og Voksenuddannelsesgrup- 
pen på Roskilde Universitetscenter og Danmarks Lærerhøjskole. 
Projektet er støttet af en bevilling fra Forskningsrådenes program 
Menneskelige Ressourcer i Arbejdslivet. 

 

ISBN: 978-87-7867-968-0 



 

Indhold 

 Christian Helms Jørgensen 
9 Indledning 

 Finn M. Sommer 
45 Medarbejderuddannelse 
 - chance og trussel 

 Christian Kjærsgaard 
77 Modernisering, decentralisering og nye udfordringer i 
 uddannelsesplanlægningen 

 Vibeke Andersen 
103 Når kvalifikationer puttes i kasser, reduceres de til menne- 
 skelige ressourcer i stedet for mennesker med ressourcer. 

 Christian Helms Jørgensen 
127 Konsensus og konflikt i den virksomhedsnære uddannel- 
 sesplanlægning 

 Henning Salling Olesen 
169 Arbejde, kompetence og læreprocesser 

 Niels Warring 
215 Arbejdspladsen og skolen som rum for læring 
 i voksenerhvervsuddannelse 



 



 

Forord 

Med denne antologi ønsker vi at bidrage til en bedre forståelse af 
samspillet mellem uddannelse og arbejdsliv. Samt en diskussion 
af hvordan dette samspil kan forbedres gennem uddannelses- 
planlægning. Det fælles udgangspunkt for bidragene her er, at 
forståelsen af samspillets problemer må tage sit udgangspunkt 
nede fra, i det subjektive perspektiv hos medarbejdere og 
uddannelsesdeltagere. Det skyldes, at forståelsen af læreproces- 
ser i arbejdslivet forudsætter indsigt i deltagernes subjektive 
interesser, arbejdsidentitet og kulturelle baggrund. Og forståelsen 
af de menneskelige ressourcers dynamik kræver indsigt i de 
levende menneskers komplekse og modsætningsfyldte forhold til 
arbejdet. Denne indsigt er ofte fraværende i de aktuelle tiltag 
omkring uddannelsesplanlægning, der i stigende grad fokuserer på 
virksomhedernes efterspørgsel, og som betragter uddannelse som 
en økonomisk vækstfaktor i den globale konkurrence. 

Antologien her foregiver på ingen måde udtømmende for disse 
temaer - eller for vores eget arbejde på området. Antologien tager 
overvejende udgangspunkt i udvikling og forskning i forhold til 
kortuddannede indenfor LO-området. 

Forfatterne er tilknyttet Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen 
ved Roskilde Universitetscenter, og skriver ud fra praktiske 
erfaringer på feltet. Indholdet i artiklerne bygger på en række 
udviklingsprojekter, evalueringer og analysearbejder, som vi har 



 
deltaget i inden for området. Det drejer sig blandt andet om en 
analyse af medarbejderuddannelse i grovvaresektoren, om 
udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning for akade- 
mikere, om undersøgelser af uddannelsesmotivation, om evalue- 
ringer af voksenerhvervsuddannelserne og af uddannelses- 
planlægning i levnedsmiddelsektoren. 

Med denne antologi vil vi gerne formidle erfaringerne fra disse 
projekter i en mere koncentreret form til en bredere kreds. Samtidig 
vil vi gerne lægge op til en diskussion af nogle kritiske spørgsmål, 
som rækker ud over de enkelte projekters horisont. Artiklerne stiller 
spørgsmålstegn ved tidens udbredte konsensus om sammenfald 
mellem økonomisk og menneskelig vækst gennem uddannelse og 
udvikling i arbejdet. Det sker blandt andet ved at beskrive de 
modsætningsfyldte interesser, som findes hos både individer og 
kollektive aktører i virksomhederne, og som bestemmer dynamik- 
ken i forholdet mellem uddannelse og arbejde. 

Antologien er led i et større forskningsprojekt, som Erhvervs- og 
Voksenuddannelsesgruppen gennemfører indenfor programmet 
Menneskelige Ressourcer i Arbejdslivet. Vi håber, at bogen kan 
bruges i det praktiske arbejde af uddannelsesplanlæggere i 
organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Og at 
den samtidig kan medvirke til en kritisk refleksion hos disse 
centrale aktører over mål og mening med uddannelsesarbejdet. 

Forskningsgruppen 
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Indledning 

Christian Helms Jørgensen 

Virksomhederne skal have en stærkere rolle i uddannelsen af de 
ansatte - herom er der i dag en bred konsensus mellem arbejds- 
markedets organisationer. Og fra politisk side er det et stærkt 
ønske, at uddannelsessystemet skal indrettes mere efter erhvervs- 
livets behov. Samtidig bliver uddannelse af medarbejderne sat på 
dagsordenen i stadig flere virksomheder, og for stadig flere grupper 
af ansatte. Etablering af systematisk uddannelsesplanlægning i 
virksomhederne anbefales i overenskomster og støttes af organi- 
sationerne. Og det bakkes op af politiske initiativer som for eksem- 
pel arbejdsministeriets pulje til uddannelsesplanlægning. 

Etablering af systematisk uddannelsesplanlægning i virksom- 
hederne kan bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem 
ekstern uddannelse, intern oplæring og de arbejdsorganisatoriske 
ændringer, som giver medarbejderne muligheder for at anvende og 
udvikle det lærte i deres arbejde. Det kan samtidig medvirke til, at 
de mere langsigtede behov hos både virksomheder og medarbej- 
dere lægges til grund for uddannelsesaktiviteten, fremfor de 
jobrettede her-og-nu behov. 

Desuden kan de kortuddannede, der ikke på eget initiativ deltager 
i uddannelse, blive motiveret til uddannelse, hvis uddannelsen er 
relevant for deres hverdag på arbejdspladsen, og hvis de kan 
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deltage sammen med kolleger fra arbejdspladsen. Det kan bidrage 
til at modvirke den nuværende ulighed, hvor de, der i forvejen har 
mest uddannelse, også er de, der får mest efteruddannelse. 

Men disse potentielle effekter af uddannelsesplanlægning er langt 
fra ved at blive realiseret. Det har vist sig vanskeligt at etablere et 
samspil mellem virksomhederne og uddannelsessystemet på en 
måde, som tilgodeser både virksomhedernes, medarbejdernes og 
samfundets interesser i uddannelse. De uddannelsesbehov, der i 
dag formuleres indenfor virksomhedernes horisont, sigter oftest på 
en kortsigtet tilpasning af medarbejderne til ydre forandringer, der 
allerede er indtruffet (for eksempel ny kundekrav). Eller tilpasning 
til ledelsesbeslutninger på andre områder, der har højere prioriteret 
for virksomheden (for eksempel ny teknologi). 

På den ene side ligger der i den virksomhedsrettede uddannelses- 
planlægning store muligheder for at øge deltagernes læring og 
motivation, og for at øge virksomhedernes udbytte af uddannelse. 
Men i praksis har virksomhederne svært ved at leve op til de 
forventninger, der stilles til dem fra omverdenen. Der er derfor 
behov for nærmere at undersøge, hvordan samspillet faktisk finder 
sted mellem uddannelsesverdenen og arbejdslivet-og hvordan det 
kan forbedres. 

I indledningen her vil vi som en introduktion diskutere en række 
centrale problemstillinger omkring uddannelsesplanlægning og 
arbejdsliv. Først gives der nogle bud på, hvorfor uddannelsesplan- 
lægning er blevet aktuelt, og hvilke interesser, der ligger bag. 
Dernæst forsøger vi at indkredse, hvad den virksomhedsnære 
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uddannelsesplanlægning er. Det kritiske spørgsmål er, hvem der 
planlægger for hvem, og med hvilket perspektiv. 

Hvorfor uddannelsesplanlægning i virksomheder? 

Årsagen til den stigende interesse for uddannelsesplanlægning i 
virksomhederne skal søges hos alle tre centrale aktører på områ- 
det: Virksomhederne, medarbejderne (med hver deres organisatio- 
ner) samt staten, der blandt andet optræder gennem reformer af 
uddannelsespolitikken. Umiddelbart fremtræder der mellem alle 
aktører en bred konsensus om betydningen af uddannelse og 
uddannelsesplanlægning i virksomhederne. Dette tilsyneladende 
sammenfald af interesser dækker dog over mange og modsæt- 
ningsfyldte forståelser af målet med og betydningen af uddannelse 
hos aktørerne. 

Interesserne i uddannelse hos arbejdsmarkedets aktører kan ikke 
udledes entydigt udfra aktørernes strukturelle positioner på områ- 
det - f.eks. økonomiske interesser. Aktørernes interesser er be- 
stemt af deres strategiske valg og af deres tolkninger af omverde- 
nen, der igen afhænger af deres kulturelle, politiske og sociale bag- 
grund. Det betyder, at man hos tilsyneladende ensartede og 
ligestillede aktører (virksomheder, medarbejdere) kan finde meget 
forskellige holdninger til uddannelse. “Uddannelsesplanlægning” 
med den betydning det har på dagens arbejdsmarked, må forstås 
som en social konstruktion (Berger og Luckman, 1966) skabt af 
aktører, der hver har forskellige mål og interesser at lægge i dette 
begreb. Og de betydninger og funktioner, som aktørerne tillægger 
uddannelse (lighedsskabende, vækstfremmende, socialt inte- 
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grerende funktioner) er indbyrdes modstridende og strider ofte mod 
det, som udenforstående observatører - f.eks. forskere - kan sige 
om uddannelsernes funktion og effekter. Med dette udgangspunkt 
vil vi se nærmere på de tre aktørers interesser: 

1. Virksomhederne 

I virksomhederne indgår interessen for medarbejderuddannelse i 
en generel opprioritering af “de menneskelige ressourcer” i 
ledelsestænkningen. Man kan ganske vist konstatere, at virk- 
somhedsledernes interesse for personaleforhold ofte hænger tæt 
sammen med konjunkturerne på arbejdsmarkedet - især i brancher 
med mange kortuddannede. Det ville dog være forkert kun at se 
virksomhedsledernes orientering mod uddannelse som begrundet 
i de små ungdomsårgange, den faldende arbejdsløshed og de 
deraf følgende aktuelle problemer med at rekruttere og fastholde 
kvalificerede medarbejdere. 

Baggrunden for virksomhedernes øgede interesse for uddannelse 
skal især søges i de forandringer, som følger af den teknologisk 
udvikling og den stigende internationalisering af handel og produk- 
tion. Det har bragt de traditionelle bureaukratiske og tayloristiske 
organisationsformer i krise i vores del af verden - omend vilkårene 
er meget forskellige fra branche til branche, så nogle har gennem- 
ført en dybtgående forandringsproces, mens andre først nu søger 
efter nye løsninger. 

Der synes ikke at tegne sig nogen enkelt suveræn ledelsesstrategi 
til afløsning af taylorismen som internationalt anerkendt “best 
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practise”. Istedet er strategier for udnyttelse af medarbejdernes 
ressourcer og nye former for arbejdsorganisering i sig selv blevet 
en vigtig konkurrencefaktor. Derfor indgår uddannelse, læring og 
organisationsudvikling som centrale elementer i de fleste bud på 
en afløser for taylorismen med henblik på at understøtte virksom- 
hedernes specialisering, fleksibilitet, kvalitet og teknologiske 
fornyelse (Thompson, P., 1994-5). 

Internationaliseringens omfang og effekter overdrives ofte, og 
skræmmebilledet bruges som argument for en “nødvendig” tilpas- 
ning til markedets krav. Konsekvenserne af globaliseringen er dog 
ikke entydige, men afhænger af de strategiske valg, hvormed 
virksomheder, organisationer og regeringen svarer på forandring- 
erne i omverdenen. Uddannelsespolitik og personaleledelse er 
blevet vigtige brikker i disse svar (Blyton og Turnbull, 1993; Kristen- 
sen, P.Hull, 1995). 

Det er ikke kun markeder, underleverandørnetværk og koncerner, 
der vokser på tværs af landegrænserne. Der foregår også en 
hastig international spredning af ledelsesprincipper og produktions- 
strategier. Ligesom for andre nye produkter synes også levetiden 
for nye ledelsesidéer at blive stadig kortere - fra en japansk inspire- 
ret “trimmet produktion” til en amerikansk inspireret “lærende 
organisation”. 

Men gennem vekslende bølger af ledelsestænkning foregår der en 
forandring i synet på medarbejdernes forhold til virksomheden. 
Medarbejderne skifter rolle fra at optræde som en barriere for 
effektivisering, der skal overvindes gennem automatisering og 
kontrolsystemer, til at være en potentiel ressource for forbedringer 




