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Efteruddannelse og kompetenceudvikling 2021 
 
 
 
 
 

Gennemsnit, erhvervsgymnasiale uddannelser 

.   
  

Antal besvarelser: 137 
 

GL har gennemført en undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse ca. hvert 3. år siden 2010.  
I 2021 er der udarbejdet en fuld rapport med udtræk at svar fra de erhvervsgymnasiale uddannelser. 
Særrapporten er lavet fordi tidligere undersøgelser har indikeret, at vilkårene for efteruddannelse er 
sværere på de erhvervsgymnasiale uddannelser end i de gymnasiale uddannelser som sådan.  
Særudtrækket viser en række forskelle. Bl.a. at færre kommer på efteruddannelse på det erhvervs-
gymnasiale område.   

 
 
 

Denne rapport indeholder besvarelser for 137 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 24,7%. 
Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 30-07-2019 - 10-10-2021. 

Rapporten blev udarbejdet den 03-08-2021 11:30:51. 
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1 De første spørgsmål handler om din deltagelse i efteruddan-
nelse. Efteruddannelse er her bredt defineret som efter- og vide-
reuddannelse afholdt eksternt eller på skolen, fysisk eller virtuelt 

Abs. Pct. 

Jeg har deltaget i efteruddannelse i løbet af skoleåret 2020/2021 41 30,6% 
Jeg har deltaget i efteruddannelse i løbet af de tre seneste skoleår, 
men ikke i skoleåret 2020/2021 38 28,4% 
Jeg har ikke deltaget i efteruddannelse de seneste tre skoleår 48 35,8% 
Ubesvaret 7 5,2% 
Basis 134  

 
 

Færre erhvervsgymnasiale lærere deltager i efteruddannelse 
Skoleåret 2020/2021 var påvirket af corona og for alle gymnasiale uddannelser faldt den samlede deltagelse i 
efteruddannelse til at 48% deltog i efteruddannelse mod 67% i skoleåret 2018/2019.  
På de erhvervsgymnasiale uddannelser var deltagelsen lavere. Her deltog 31% i efteruddannelse i skoleåret 
2020/2021. 
 
På de erhvervsgymnasiale uddannelser har 36% ikke deltaget i efteruddannelse de seneste tre år, og det er 
flere end gennemsnittet for alle gymnasiale uddannelser, hvor tallet er 29%. 
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2 Årsager til at du ikke har deltaget i efteruddannelse i skoleåret 
2020/2021 (sæt højst tre krydser) Abs. Pct. 
Coronasituationen er den primære årsag til, at jeg ikke har deltaget i 
efteruddannelse eller kompetenceudvikling i skoleåret 2020/2021 17 45,9% 
Jeg har ikke haft behov for kompetenceudvikling 5 13,5% 
Jeg har lige været i pædagogikum  1 2,7% 
Jeg har været på barsel eller orlov en stor del af tiden 2 5,4% 
Kursusudbuddet matcher ikke mine behov 5 13,5% 
Jeg har ikke kunnet finde tiden 11 29,7% 
Ledelsen giver udtryk for, at de ikke tildeler tid til efteruddannelse 3 8,1% 
Ledelsen giver udtryk for, at de ikke tildeler midler til kursusafgift 3 8,1% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker, jeg kender 
ikke begrundelsen 1 2,7% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker pga. kur-
susafgift og/eller transportudgifter 0 0,0% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker pga. kur-
sets tema 2 5,4% 
Andet: 4 10,8% 
   

 
 
Færre peger på corona 
Der er på de erhvervsgymnasiale uddannelser færre der peger på corona som hovedårsag til ikke at deltage i 
efteruddannelse i skoleåret 2020/2021 (tallene er 46% på erhvervsgymnasiet og 65% på tværs af alle gymnasi-
ale uddannelser). Det flugter med, at det er mere udbredt på erhvervsgymnasiet, ikke at deltage i efteruddan-
nelse – corona eller ej.
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3 Årsager til at du ikke har deltaget i efteruddannelse de seneste 
tre år (sæt højst tre krydser) Abs. Pct. 
Coronasituationen er den primære årsag til at jeg ikke har deltaget i 
efteruddannelse eller kompetenceudvikling de sidste 1½ år 8 17,0% 
Jeg har ikke haft behov for kompetenceudvikling 7 14,9% 
Jeg har lige været i pædagogikum  1 2,1% 
Jeg har været på barsel eller orlov en stor del af tiden 3 6,4% 
Kursusudbuddet matcher ikke mine behov 6 12,8% 
Jeg har ikke kunnet finde tiden 16 34,0% 
Ledelsen giver udtryk for, at de ikke tildeler tid til efteruddannelse 20 42,6% 
Ledelsen giver udtryk for, at de ikke tildeler midler til kursusafgift 14 29,8% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker, jeg kender 
ikke begrundelsen 3 6,4% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker pga. kur-
susafgift og/eller transportudgifter 1 2,1% 
Ledelsen har ikke godkendt mine efteruddannelsesønsker pga. kur-
sets tema 1 2,1% 
Andet: 5 10,6% 
Ubesvaret 2 4,3% 
Basis 47  

 
Ledelsen siger, at de ikke tildeler tid til efteruddannelse 
På de erhvervsgymnasiale uddannelser angives ledelsens italesættelse af, at der ikke tildeles tid til efteruddan-
nelse som hovedårsagen til ikke at deltage i efteruddannelse. Ser man på tværs af de gymnasiale uddannelser 
er det en anden hovedårsag der peges på, nemlig at man ikke kan finde tiden. 
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4 Hvad har været dit mål med at tage efteruddannelse? Abs. Pct. 
Kvalificere mig til at få nye opgaver i mit eksisterende job 30 39,0% 
Jeg har fået nye opgaver, som kaldte på nye kompetencer 21 27,3% 
Nye tilgange til arbejdet 36 46,8% 
Større arbejdsglæde 21 27,3% 
Ændret undervisningspraksis 14 18,2% 
Højere løn 3 3,9% 
Karrierespring 3 3,9% 
Nyt job indenfor gymnasiesektoren 3 3,9% 
Nyt job udenfor gymnasiesektoren 2 2,6% 
Fastholdelse af job 12 15,6% 
Personligt udbytte 29 37,7% 
Andet: 10 13,0% 
Ubesvaret 0 0,0% 
Basis 77  

 
Større fokus på sammenhæng mellem opgaver og efteruddannelse 
På de erhvervsgymnasiale uddannelser er der, sammenholdt med det gymnasiale gennemsnit, flere der tager 
efteruddannelse for at få kompetencer til at løfte allerede tildelte eller kommende nye opgaver eller for at fast-
holde jobbet. Til gengæld er der færre, der tager efteruddannelse for at få nye tilgange til arbejdet, ændre un-
dervisningspraksis eller opnå større arbejdsglæde. 
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5 Hvilke temaer har du brugt flest kursusdage på i skoleåret 
2020/2021? (Angiv de tre temaer, du brugte mest tid på. Du kan 
springe over, hvis du ikke var på efteruddannelse i 2020/2021) 

Abs. Pct. 

Faglig ajourføring, fagdidaktik og inspiration i dit / dine fag 28 36,8% 
Nye undervisningsformer, fx feedback, undervisningsdifferentiering, 
brug af data. 12 15,8% 
Skriftlighed, fx feedback og vejledning i skriftligt arbejde 8 10,5% 
It, fx it i undervisningen, digitale undervisningsmidler mm. 19 25,0% 
Vejledning, tutor-/mentorfunktion, elevsamtale, coaching mm. 16 21,1% 
Klasserums-, team- eller projektledelse 10 13,2% 
Specialpædagogik, fx til elever med diagnoser, konflikthåndtering, re-
lationskompetence 4 5,3% 
Fagsamarbejde / fagligt samspil 3 3,9% 
Læsevejleder eller matematikvejleder 5 6,6% 
Ekstra undervisningsfag / sidefag 6 7,9% 
Kompetenceudvikling der understøtter min mulighed for beskæfti-
gelse udenfor gymnasiesektoren 2 2,6% 
Min efteruddannelse var indenfor andre temaer, skriv hvilke: 11 14,5% 
Ubesvaret 13 17,1% 
 
Større spredning på tema for efteruddannelse 
Flest har brugt mest tid på faglig ajourføring, men hvor det gymnasiale gennemsnit er at 59% bruger mest tid 
på faglig efteruddannelse, er det erhvervsgymnasiale gennemsnit på 37%. Til gengæld fylder efteruddannelse i 
IT, vejledning, klasserums-, team- eller projektledelse og ekstra sidefag mere på erhvervsgymnasiet.  
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6 Hvor mange kursusdage har du samlet brugt på efteruddannelse i skoleåret 2020/2021 EG 
Gym 
gn.snit 

Hvor mange dage brugte du i gennemsnit, inkl. de der ikke var på efteruddannelse 3,2 2,5  
Hvor mange dage brugte du i gennemsnit, kun de der var på efteruddannelse 4,3 3,4  

 
Erhvervsgymnasiale lærere tager længere uddannelsesforløb 
Færre erhvervsgymnasiale lærere tager efteruddannelse, men de, der er afsted, er typisk afsted i længere tid. 
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8 Hvem finansierede din efteruddannelse i skoleåret 2020/2021? 
(Du kan springe spørgsmålet over, hvis du ikke deltog i efterud-
dannelse i 2020/2021) 

Abs. Pct. 

Helt finansieret af arbejdsgiver (både arbejdstid, transportudgift 
og kursusafgift) 34 59% 

Delvist finansieret af arbejdsgiver 13 22% 
Finansieret helt eller delvis af Statens Kompetencefond 10 17% 
Helt finansieret af dig selv (både arbejdstid, transportudgift og 
kursusafgift) 2 3% 

Finansieret på anden vis (fx EU-midler el. lign.) 3 5% 
Basis 58  

 
 

Færre erhvervsgymnasiale lærere får efteruddannelsen betalt 
Lidt flere på erhvervsgymnasiet fik efteruddannelsen finansieret gennem kompetencefonden eller fik kun delvis 
finansieret efteruddannelsen af arbejdsgiver.  
På erhvervsgymnasiet får 59% efteruddannelsen fuldt finansieret. Det gymnasiale gennemsnit er, at 75% får 
efteruddannelsen fuldt finansieret.   
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9 Havde du indflydelse på  valget af din efteruddannelse? Abs. Pct. 
Det er hovedsagelig mine ønsker, der afgør hvilken efteruddannelse, 
jeg deltager i 35 54% 
Skolens strategi og mine ønsker indgår ligeværdigt i afgørelsen af 
hvilken efteruddannelse, jeg deltager i 17 26% 
Det er hovedsagelig skolens strategi, der afgør hvilken efteruddan-
nelse, jeg deltager i 13 20% 
Basis 65  

 
For en ud af fem lærere er efteruddannelsen hovedsagelig bestemt af ledelsen 
De erhvervsgymnasiale lærere har mindre indflydelse på deres efteruddannelse, og skolens strategi betyder 
mere end tilfældet er på tværs af gymnasiale uddannelser.
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10 Hvilke rammer var der for tid til efteruddannelse på din skole i skoleåret 2020/2021? Abs. EG. Gn 

Hver lærer har en årlig timepulje, der kan bruges til efteruddannelse  10 8% 37% 

Hver lærer har en årlig timepulje, og bruger man den ikke, kan man spare sammen til længere kurser 0 0% 2% 
Tid til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov 47 40% 38% 
Ledelsen tildeler tid til efteruddannelse, men det er alene mit ansvar, hvis mit tidsforbrug overstiger min norm pga. efterud-
dannelse. 14 12% 12% 

Ledelsen tildeler normalt ikke tid til efteruddannelse men dækker evt. kursusafgift 26 22% 12% 
Hver lærer har en årlig økonomisk ramme, der kan bruges til efteruddannelse 3 3% 5% 
Hver lærer har en årlig økonomisk ramme, der kan bruges til efteruddannelse, og bruger man den ikke, kan man spare sam-
men til dyrere kurser 0 0% 1% 

Økonomiske midler til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov 24 20% 23% 
Andre rammer, beskriv hvilke: 16 13% 15% 
 

 
Mindre tid afsat til efteruddannelse 
Det mest almindelige er at efteruddannelse tildeles efter ønske og behov, og her ligner de erhvervsgymnasiale 
uddannelser det gymnasiale gennemsnit. Men på det erhvervsgymnasiale områder svarer flere at ledelsen ikke 
tildeler tid, og langt færre har en årlig timepulje, der kan bruges til efteruddannelse.
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11 Virtuel efteruddannelse Abs. Pct. 
Jeg har taget efteruddannelse, der blev afholdt helt eller delvist virtu-
elt, inden for de seneste tre år 40 34,2% 
Jeg ser efteruddannelse, der er afholdt virtuelt, som et godt supple-
ment til efteruddannelse med tilstedeværelse 51 43,6% 
Jeg har hverken deltaget i eller lyst til at deltage i efteruddannelse, 
der er afholdt virtuelt 31 26,5% 
Ubesvaret 7 6,0% 
Basis 117  

 
De erhvervsgymnasiale lærere er lidt mere positivt stemt overfor virtuel efteruddannelse end gymnasielærere 
generelt set er.
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12 Har du og din leder drøftet din kompetenceudvikling ved 
MUS? Abs. EG Gn.snit 

Ja, vi har i forbindelse med MUS aftalt målsætninger for min kompe-
tenceudvikling 28 23,9% 31% 

Ja, vi har i forbindelse med MUS aftalt konkrete efteruddannelsesakti-
viteter, jeg skal deltage i det/de kommende år 21 17,9% 16% 

Nej, vi har ikke drøftet kompetenceudvikling i forbindelse med MUS 58 49,6% 46% 
Jeg har ikke deltaget i MUS indenfor de seneste tre år 15 12,8% 9% 
Ubesvaret 4 3,4% 3% 
Basis 117   

 
Under halvdelen drøfter kompetenceudvikling i forbindelse med MUS 
Færre erhvervsgymnasiale lærere har aftalt målsætninger for deres kompetenceudvikling ift. det gymnasiale 
gennemsnit.
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13 Hvad ser du som den vigtiste barriere for efteruddannelse i 
skoleåret 2020-2021? (sæt højst tre krydser) Abs. Pct. 
Jeg kan ikke finde tiden 48 41,4% 
Coronasituationen forringede min lyst til/muligheder for efteruddan-
nelse 28 24,1% 
Min ledelse tildeler ikke tid til efteruddannelse 38 32,8% 
Min ledelse afsætter ikke midler til at dække kursusafgiften 21 18,1% 
De kurser, jeg gerne vil på, har temaer, der ikke prioriteres af ledelsen 8 6,9% 
Kursusudbuddet matcher ikke mine behov 15 12,9% 
Jeg har pt. ikke behov for efteruddannelse 13 11,2% 
Jeg oplever ikke, at der er nævneværdige barrierer 23 19,8% 
Andet: 7 6,0% 
Ubesvaret 3 2,6% 
Basis 116  
 

 
Manglende tid er den vigtigste barriere 
Manglende tid og manglende tildeling af tid til efteruddannelse er de vigtigste barrierer for de erhvervsgymna-
siale læreres efteruddannelse. Corona ses langt mindre som en barriere end på de gymnasiale uddannelser ge-
nerelt. 
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14 Er der efteruddannelse/kompetenceudvikling, du søgte om at 
komme på, men ikke fik bevilliget, indenfor de sidste tre skoleår? Abs. Pct. 
Nej 94 81,7% 
Ja. Beskriv hvad du fik afslag på og evt. hvorfor du fik afslag: 20 17,4% 
Ubesvaret 1 0,9% 
Basis 115  
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15 Kender du mulighederne for at søge støtte til efteruddannelse 
og kompetenceudvikling i Statens Kompetencefond? Abs. Pct. 
Jeg har søgt midler til kompetenceudvikling i Statens Kompetence-
fond 16 14,0% 
Jeg kender til og regner med at søge støtte til min efteruddannelse / 
kompetenceudvikling i Statens Kompetencefond 7 6,1% 
Jeg kender muligheden for at søge støtte i Statens Kompetencefond, 
men regner ikke selv med at søge 39 34,2% 
Jeg kender ikke Statens Kompetencefond 51 44,7% 
Ubesvaret 1 0,9% 
Basis 114  
 
Flere erhvervsgymnasiale lærere søger kompetencefonden 
En større andel af erhvervsgymnasiale lærere har søgt midler hos kompetencefonden og flere kender til fon-
den.  
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19 Hvilke emner vil du helst have kompetenceudvikling i? (sæt 
højst tre krydser) Abs. Pct. 
Faglig ajourføring og inspiration i dit / dine fag 88 79,3% 
Nye undervisningsformer, fx feedback, undervisningsdifferentiering, 
brug af data 52 46,8% 
Skriftlighed, fx feedback og vejledning i skriftligt arbejde 32 28,8% 
It, fx it i undervisningen, digitale undervisningsmidler mm. 28 25,2% 
Vejledning, tutor- /mentorfunktion, elevsamtale, coaching mm. 27 24,3% 
Klasserums-, team- eller projektledelse mm. 17 15,3% 
Specialpædagogik, fx til elever/kursister med diagnoser, konflikthånd-
tering, relationskompetence 11 9,9% 
Fagsamarbejde / fagligt samspil 17 15,3% 
Læsevejleder eller matematikvejleder 8 7,2% 
Ekstra undervisningsfag/sidefag 18 16,2% 
Ledelse 11 9,9% 
Kompetenceudvikling rettet mod beskæftigelse udenfor gymnasie-
sektoren 17 15,3% 
Andre temaer, skriv hvilke: 5 4,5% 
Ubesvaret 1 0,9% 
Basis 111  
 

 
Faglig ajourføring og inspiration 
Præcis som andre gymnasielærere vil de erhvervsgymnasiale lærere helst have faglig ajourføring og inspira-
tion, når de er på efteruddannelse. 2. prioriteten er nye undervisningsformer.  


