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Intensive PBL-forløb
som platform for
employability
Formål
Undersøge og begrebsliggøre
den form for PBL-aktivitet, der
foregår som koncentrerede forløb over få dage med involvering
af studerende med forskellig
faglig baggrund og med deltagel-

se af virksomheder og eksterne
interessenter – med særligt henblik på det potentielle employability-udbytte. Videre på baggrund
af denne viden at kunne generalisere modellen til andre uddannelser på AAU.

Employability
”Employability handler om individets evne til først at skabe adgang til og derefter at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og
skal forstås som et gensidighedsforhold mellem arbejdsta-

ger og arbejdsgiver. Employability er det, der i samspil med den
studerendes voksende faglige og
personlige indsigt, viden og kompetencer, påvirker evnen til at
skabe værdi på arbejdsmarkedet.” (AAU Karriere, https://
www.karriere.aau.dk/aau-ansatte/
employability/)

Casen
Projektet har fokuseret på projektet ”Digitale Dage”, som gennem de sidste 9 år har været et
årligt tilbagevendende eksperimentarium for byggeriets uddannelser på tværs i regionen inden
for digitalt understøttet tværfagligt samarbejde. Forløbet udfordrer på mange måder de normale rammer for de deltagende

uddannelser, og foregår på
tværs af faglige discipliner og
med involvering af deltagere fra
erhvervslivet, med ekspertviden
inden for branchen.

Fakta om De Digitale Dage
Deltagerne på De Digitale Dage
inddeles efter faglighederne:
Projektleder, Arkitekt, Installationsingeniør, Konstruktionsingeniør og grafiske designere. Rollers illustreret i form af farver,
også anvendt i De Digitale Dages
logo og i figuren anvendt på denne poster.
Ca. 100 personer fra byggeriets
uddannelser og erhvervslivet
deltager ved De Digitale Dage.
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Den empiriske data
indsamling fandt sted
under DE Digitale Dage
den 4.-6. April 2018
Sofiendalsvej 60,
DK- 9200 Aalborg

WORK BASED LEARNING
"Forløbet skaber en anden form for brobygning mellem teori og praksis, mellem uddannelsesinstitution og erhvervsliv, idet det skaber rammen for virkelighedsnære arbejdsprocesser og dermed uformelle læreprocesser
som bi-produkt af arbejdsprocessen, som typisk hører til i den tidlige karrieres læreprocesser, dvs. inden for det første år i ansættelse (jfr. Eraut 2011).
Udviklingen af employability som kompetence
bliver dermed yderligere styrket for de deltagende studerende, og gensidighedsaspektet i
employability som begreb får en yderligere dimension, idet det i dette forløb udfoldes i en
uddannelseskontekst.”

Employability – elementer af at kunne begå sig på
arbejdsmarkedet
-De problemer, de løber ind i, er akkurat de samme, som man møder
i dagligdagen – Erhvervslivsdeltager
- …brandslukning, det får man virkelig ud af det. Jamen, så skal

der virkelig også koordineres på tværs af faggrupperne i meget
højere grad end man gør i løbet af en almindelig uddannelse. Så
det synes jeg – det er noget af det, man får rigtigt meget ud af…
– Studerende

- At man skal arbejde under nogen, og at der er nogle beslutninger bliver taget for én.. det tror jeg er meget godt at vænne sig
lidt til – Studerende
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Generelle overvejelser til inspiration for AAU-model:

Employability – at skabe adgang til arbejdsmarkedet
- Når de kommer til os, så er det jo os der skal vise hvad vi kan -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hvilke typer problemer og -løsninger vil være meningsfulde?
Hvilke aftager-/erhvervsrepræsentanter ville være relevante at inddrage?
Hvilke uddannelser ville med fordel kunne arbejde sammen? - tværfaglighed
Kan man lave det tværinstitutionelt?
Hvilken gruppesammensætning mht. fagligheder ville være optimal?
På hvilket tidspunkt i uddannelsen/uddannelserne kunne det passe ind?
Hvor lang tid kan/skal et forløb vare meningsfuldt?
Hvilken økonomi vil man kunne arbejde med? Kan man finde sponsorater?
Vil det kunne indgå som et ECTS-givende element i uddannelsen/uddannelserne?
Starte småt, enkelt og overskueligt
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Erhvervslivsdeltager

Employability – Brobygning som udtryk for gensidighed
- mulighed for at opleve den stressede verden de studerende kommer ud til, når de er færdiguddannede – Erhvervslivsdeltager
- mulighed for at få indblik i dagligdags aspekter af erhvervslivet
direkte - Erhvervslivsdeltager
- en brobygning imellem erhvervsliv og uddannelse, som muliggør,
at erhvervslivet kan præge de studerende i retning af en virksomheds- eller erhvervslivet behov – Erhvervslivsdeltager

