
AT SPISE EN ELEFANT

”Skab en sund uddannelseskultur i din virksomhed”
Oplæg ved Hans Kærgaard, konsulent, Netværkslokomotivet



Dette webinar handler om 

• Hvorfor efteruddannelse er svær

• Hvilke værktøjer der virker for Netværkslokomotivets 
medlemsvirksomheder, når der er ønske om at skabe en sund 
uddannelseskultur 



Hvem er Netværkslokomotivet 



Omkostningsfrit for arbejdspladsen !

Netværkslokomotivet er finansieret af 
Statens satspuljer samt medfinansiering 

fra 20 kommuner

Hvad koster det at bruge Netværkslokomotivet? 



Er der en sund uddannelseskultur
på din virksomhed? 

Besvares i.f.t. ufaglært og faglærte 
medarbejderne på virksomheden



Spørgsmål

Spørgsmål 1
Er der en uddannelsespolitik på din virksomhed?
• Ja
• Nej
• Ved ikke



Spørgsmål

Spørgsmål 2
Er mellemledere / formænd / teamledere optaget af at motivere 
medarbejderne til efteruddannelse?
Slet ikke
I lav grad
I nogen grad
I høj grad



Spørgsmål

Spørgsmål 3
Hvor mange procent af medarbejderne har selv efterspurgt 
efteruddannelse de sidste 12 måneder?
• 0 – 10 %
• 10 - 25%
• 25 – 50%
• 50 – 75%
• 75 – 100%



Spørgsmål

Spørgsmål 4
Hvor mange procent af medarbejderne har brugt sin ret til selvvalgt 
efteruddannelse de sidste 12 måneder? (kompetencefond)
• 0 – 10 %
• 10 - 25%
• 25 – 50%
• 50 – 75%
• 75 – 100%
• Betaler ikke til kompetencefond



• Opsamling på deltagernes svar



UDFORDRINGERNE PÅ 
LØNMODTAGERSIDEN



Andel af ansatte på arbejdspladser under forandring
Procentdel af ansatte på arbejdspladser som har implementeret nye teknologier og /eller

har haft signifikante ændringer i jobudførsel og jobfunktioner, EU lande



Følg os på

51% af ufaglærte 
synes ikke de har 
brug for mere 
efteruddannelse



PIAAC undersøgelsen

Undersøgelsen viser:

• at ca. 580.000 har svært ved at læse simple tekster og besvare enkle spørgsmål om indholdet.

• at ca. 530.000 har svært ved at løse simple regneopgaver.

• at ca. 1.032.000 er dårlige til at løse hverdagsopgaver på computer.

• at der er en relation mellem det at have vanskeligheder med it og dansk / matematik. 

Kilde: PIAAC-undersøgelsen (The Programme for the International Assessment of Adult, oktober, 2013) udarbejdet af OECD
Målgruppe: 16-65 år



Følg os på



Følg os på

Arbejderhabitus og manglende læringsidentitet

Mange er opdraget til
• Mød til tiden
• Gør din pligt – kræv din ret
• ”Arbejdet skal udholdes”
Budskabet om uddannelse og skole 
betyder, at man søger ud af flokken 
– og det er ikke en del af kulturen.

Kilde: Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klint, CARMA



Følg os på

”Den fælles udfordring er, at der er mange kortuddannede, som 
ikke er opdraget eller socialiseret til at skulle stræbe efter 
uddannelse, men til at kunne klare sig som lønarbejdere”

Mads Peter Klindt, Lektor ved Center for 
arbejdsmarkedsforskning. Aalborg Universitet



UDFORDRINGERNE PÅ 
ARBEJDSGIVERSIDEN?

5 hypoteser Arbejdsmarkedsforsker 
Mads Peter Klint, CARMA



5 hypoteser

1. Lederne har en opfattelse af, efteruddannelse ligger udenfor 
deres ledelsesret og vil undgå konflikter 

Kilde: Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klint, CARMA



5 hypoteser

2. Lederne er bange for at skræmme medarbejderne væk

Kilde: Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klint, CARMA



5 hypoteser

3. Lederne mangler overblik over virksomhedens behov
og / eller mulighederne i efteruddannelsessystemet 



5 hypoteser

4. Lederne mangler lederevner – f.eks. evne til at føre ”svære 
samtaler”
I hvilken grad er det en udfordring at tale med en medarbejder om, at vedkommende bør blive bedre til 
at læse og skrive?” 

Kilde: EVA (2018)



5 hypoteser

5. Lederne forsøger rent faktisk at italesætte, at der er behov for 
at løfte de almene kompetencer, men medarbejderne viger uden 
om 



Mads Peter Klindts 5 hypoteser

1)Lederne har en opfattelse af, at efteruddannelse ligger udenfor 
deres ledelsesret og vil undgå konflikter.

2)Lederne er bange for at skræmme medarbejderne væk.
3)Lederne mangler overblik over virksomhedens behov og / eller 

mulighederne i efteruddannelsessystemet 
4)Lederne mangler lederevner – f.eks. evne til at føre ”svære 

samtaler” 
5)Lederne forsøger rent faktisk at italesætte, at der er behov for at 

løfte de almene kompetencer, men medarbejderne viger uden om 



5 hypoteser

2. Runde spørgsmål
Spørgsmål 1
Kan du genkende en eller flere af disse hypoteser fra din 
virksomhed?
Slet ikke
I lav grad
I nogen grad
I høj grad



5 hypoteser

2. runde
Spørgsmål 2.
Har din virksomhed konkrete målsætninger i.f.t. antal lærlinge ?
Ja
Nej
Ved ikke



5 hypoteser

2. runde
Spørgsmål 3.
Har din virksomhed konkrete målsætninger i.f.t. hvor mange 
ufaglærte som skal løftes til faglærte?
Ja
Nej
Ved ikke



• Opsamling på svar fra deltagerne



En usund uddannelseskultur skyldes ofte

• at virksomheder overser behovet for kompetenceløft. 

• at kurser bruges som brandslukning uden medarbejderinvolvering / 
motivation

• at det er uoverskueligt for mange medarbejdere at bruge digitale 
selvbetjeningssystemer (tilmelding til kurser)

• Manglende forventningsafstemning  - MUS samtalen er spild af tid

Erfaringer fra Netværkslokomotivets Ide- og formidlingscenter



Hvorfor er det så svært at lykkes med at 
motivere medarbejdere til efteruddannelse?



Fordi det handler om mere end motivation…





Skab en sund uddannelseskultur

• FASE 1
• Afdækning af virksomhedens uddannelsesbehov
• Netværkslokomotivet anvender interview med ledelse og HR
• (2 timers varighed)
• Ledelsen sætter retning og strategi for kompetenceudvikling
• (Nedsættelse af uddannelsesudvalg hvis dette ikke haves, 

alternativt inddrag medarbejderrepræsentanter)
• OBS: Det må ikke blive et HR projekt



Skab en sund uddannelseskultur





Skab en sund uddannelseskultur

Fase 3 Motivation af medarbejderne
Værktøjer fx.
Netværkslokomotivets uddannelsespiloter
Netværkslokomotivets mini uddannelsesmesse med pølsevogn
Brancherettet folder der beskriver basisfærdighederne
Talepapir til ledelsen



Skab en sund uddannelseskultur

Fase 4 Gennemførsel af kursusaktiviteter
• At prioritere og planlægge de kommende kursusforløb på baggrund 

af afklaringen i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og 
Netværkslokomotivet

• At invitere underviser til en rundvisning på virksomheden inden 
kursusstart

• At bidrage med relevante materialer fra medarbejdernes hverdag, 
som kan indgå i undervisningen

• At udfylde aftaleskema i samarbejde med Netværkslokomotivet og 
uddannelsesinstitutionen



Skab en sund uddannelseskultur

Fase  5 Evaluering af kursusforløb og strategisk fortsættelse
• Kursisternes udbytte evalueres og præsenteres
• At tilbyde sparring om næste skridt, og hvordan virksomheder 

kan fastholde resultaterne ved at arbejde med MUS og 
individuelle uddannelsesplaner

• At sikre ledelsesmæssigt fokus på de medarbejdere, der har 
deltaget i undervisning, således at de nye kompetencer bringes 
i spil på arbejdspladsen.



Hvad virker

• Kollektive uddannelsessatsninger fremfor individuelle
• Uddannelsesbudskabet skal leveres

af personer, som de ufaglærte har tillid til
• At ledelsen og medarbejderrepræsentanter ”tør” sig SKAL til 

kompetenceafklaring og ”tør” sige FORVENTER at målgruppen 
tager i mod tilbuddet om almen kompetenceløft

• Lav KPI’er på kompetenceudvikling, så det bliver målbart og 
synligt i hele organisationen





• Vi faciliterer ledelsen og medarbejderrepræsentanter i arbejdsprocessen 
omkring at etablere en sund uddannelseskultur.

• Vi bearbejder barrierer og motiverer medarbejderne 

• Vi bidrager med løbende sparring, vejledning og rådgivning.

Vi fortæller jer om mulighederne for økonomisk støtte og inddrager 
relevante aktører

• Vi hjælper med at finde rette uddannelsesinstitution(er).

Hvad hjælper Netværkslokomotivet med? 



Din plan

• Step 1: Ledelsen sætter retning og strategi
Har I allerede sat retningen eller hvad skal være første skridt?
• Step 2: Inddrag ledelses- og medarbejderrepræsentanter 
Overvej om Netværkslokomotivet skal facilitere processen
• Step 3: Eksterne som skal hjælpe dig i processen?



Spørgsmål ?    

Tak for din tid –
Tid til spørgsmål 

Hans Kærgaard
hkerg@vejle.dk
Mobil 40 33 62 64
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