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Forord 

Denne bog er et resultat af et samarbejdsprojekt mellem DTI Arbejdsliv, Er- 
hvervs- og Voksenuddannelsesgruppen (EVU) på RUC og Institut for miljø,tek- 
nologi og samfund (Tek-Sam) på RUC. Projektet er finansieret af Arbejdsmar- 
kedsstyrelsen (AMS). 

Formålet med projektet har været at se nærmere på sammenhængen mellem 
forskellige virksomhedstyper/-koncepter og deres forståelse af, efterspørgsel efter 
samt udvikling af medarbejdernes almene kvalifikationer. Følgende spørgsmål 
har været i fokus: 

• Hvilke typer almene kvalifikationer efterspørges af forskellige virksomhedsty- 
per? 

• Hvordan kan arbejdsmarkedsuddannelserne imødekomme disse forskelligarte- 
de krav/ønsker? 

• Hvordan spiller virksomhedstypen ind i forhold til mulighed for læring i arbej- 
det og etablering af rum for læring i virksomheden? 

• Tiltrækker forskellige virksomhedstyper personer med forskellige holdninger 
til arbejdet? 

Det har samtidig været et mål i sig selv at forsøge at samtænke og videreudvikle 
nogle af de tilgange til studier og forståelse af kvalificering, af samspil mellem 
kvalifikationer, virksomhedsstrategi og arbejdsorganisering samt af forhold mel- 
lem virksomhedsintern og ekstern læring som de tre involverede miljøer hver 
især har udviklet. Her tænkes specielt på kvalifikationsanalyser og OVE-projektet 
(Offentlig og Virksomhedsintern Efteruddannelse) som DTI Arbejdsliv har delta- 
get i; kvalifikationsanalyser og Almenkvalificeringsprojektet fra EVU-gruppen; 
samt diskussioner af begrebet ‘Det udviklende arbejde’ og herunder især rappor- 
ten ‘Et bedre arbejdsliv og øget vækst’ som Tek-Sam og DTI Arbejdsliv har væ- 
ret involveret i. 

Den foreliggende rapport bygger således både på erfaringer fra en lang række 
tidligere undersøgelser inden for forskellige brancheområder og på nyt materiale 
indsamlet inden for detailhandelsbranchen. 

I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens særlige interesseområder har det været 
hensigten at projektet skulle bidrage på følgende områder: 

• medvirke til afklaring af hvilke kvalificeringsopgaver - specielt på det almene 
område - som arbejdsmarkedsuddannelserne kan bidrage til løsning af, hvilke 
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virksomheden selv bør tage hånd om, og en afklaring af på hvilke områder og 
hvordan lærere og konsulenter kan/bør indgå som rådgivere for virksomhed og 
medarbejdere i kvalificeringsspørgsmål. Det ligger i direkte forlængelse af 
OVE-projektet 

• skabe en større forståelse for samspillet mellem arbejdsorganisationen og mu- 
ligheder for kompetenceudvikling i virksomheden, bl.a. ved at se på betydnin- 
gen af de forskellige virksomhedsstrategier og forskelle mellem medarbejder- 
grupper internt i de enkelte virkomheder 

• kvalificere uddannelsesplanlægningen i virksomheden gennem en konkreti- 
sering af de almene kvalifikationer, ikke mindst gennem en pointering af sam- 
menhængen mellem praksislæring i virksomheden og institutionaliseret læring 

• på et mere generelt plan bidrage til diskussioner i Arbejdsmarkedsstyrelsen om 
fremtidige udviklingsbehov inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 

Rapportens forfattere har været projektudførende, mens Bruno Clematide (tidli- 
gere DTI Arbejdsliv, nu Kubix Aps) og Knud Illeris (EVU) har fungeret som pro- 
jektledere og løbende diskussionspartnere. Helge Hvid (Tek-Sam) har i mindre 
omfang fungeret som konsulent på udvalgte dele af arbejdet. Tine Lange har væ- 
ret kontaktperson og aktiv medspiller i AMS. Endvidere har Karen Olsen fra 
AMS kommenteret udkast til denne bog. 

Målgruppen for denne bog er ‘de læsende praktikere’, specielt i skoleverdenen 
og styrelser, men forhåbentlig også på virksomheder og blandt øvrige med inter- 
esse for læring og kvalificering på virksomhedsniveau, der ønsker en mere dybt- 
gående og udfoldet historie og argumentation. Som supplement til bogen er udar- 
bejdet et mindre hæfte der præsenterer de væsentligste resultater i kortere form, 
og især disses betydning for lærere og uddannelseskonsulenter inden for arbejds- 
markedsuddannelserne. Vi forestiller os således at hæftet primært henvender sig 
til lærere og konsulenter på uddannelsesinstitutionerne. 

En stor tak til de deltagende virksomheder og medarbejdere for deres tid, inter- 
esse og åbenhed. Endvidere en tak til de forskellige personer fra organisationer- 
ne, Uddannelsesnævn mm, som har stillet sig til rådighed undervejs i projektet; 
ikke mindst den lokale HK-afdeling som har hjulpet os med at finde frem til de 
undersøgte virksomheder. 
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