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Målrapportering
KEAs UDVIKLINGSKONTRAKT 2015

A. Denne målrapportering omhandler den første af i alt tre målrappor-

teringer for KEA’s udviklingskontrakt. KEA har således yderligere to år til 

at indfri slutmålene - to år som skal udnyttes fuldt ud til at øge andelen 

af indfriede mål. I 2015 har KEA indfriet 9 ud af 19 mål. 7 mål er delvist 

indfriet, mens 3 mål ikke er indfriet. 

Det vil altid være tidkrævende at præcisere, tilrettelægge og udføre pro-

jekter og/eller processer, der leder op til målet, og målopfyldelsen skal 

vurderes i det lys. I 2015 har en organisationstilpasning og strategiudar-

bejdelse udskudt igangsættelsen af projekterne/processerne, hvilket har 

medført, at de forventede effekter ikke er slået igennem endnu.  

KEA har i 2015 arbejdet målrettet på at styrke uddannelsernes viden-

grundlag. Arbejdet er bundet op omkring programområdernes faglige ud-

viklingsplatforme, og det er herigennem lykkes at konsolidere, kvalificere 

og udvikle institutionens vidensamarbejder knyttet an til uddannelserne. 

Alle programområderne har i 2015 indgået nye vidensamarbejder med 

eksterne partnere – særligt med fokus på universiteter og GTS-institut-

ter, men også virksomheder og netværk. Dette har bl.a. medført, at flere 

undervisere end tidligere er samskabere af projekter, der gennemføres i 

samarbejder med videninstitutioner, GTS’er og virksomheder. Desuden 

har KEA styrket internationaliseringsperspektivet betydeligt, og endelig 

har KEA skabt forudsætningerne for at styrke det tværfaglige samarbejde 

mellem uddannelserne på KEA gennem bedre organisering.  

 

  

1. Bedre kvalitet i uddannelserne: 1 ud af 4 mål er indfriet, 1 mål er 

delvist indfriet og 2 mål er ikke indfriet 

De studerendes vurdering af kvalitet (1.1.1 - 1.2.2)

I 2015 udebliver den forventede progression i de studerendes tilfredshed 

med undervisningen og organiseringen. Dette hviler bl.a. på, at en række 

uddannelser har gennemført store strukturelle og indholdsmæssige æn-

dringer i 2015, som i nogle tilfælde har resulteret i et markant fald i til-

fredsheden. Udeblivelsen bevirker, at  KEA vurderer, at også målene for 

2016 bliver særdeles vanskeligt at indfri, idet vi forventer, at stagnationen 

i tilfredsheden kun veksles med en moderat stigning i 2016. i takt med, at 

forandringerne absorberes. På baggrund af resultaterne i 2015 vil KEA øge 

fokus på, at disse processer håndteres bedre.                

Herudover vil KEA fortsat arbejde for at øge tilfredsheden med KEA’s ud-

dannelser. Dette gøres på daglig basis af undervisere og ledelse, men KEA 

forventer også, at effekterne fra eksempelvis udviklingen af en studieak-

tivitetsmodel, en ensartet struktur for afviklingen af undervisningen og 

løbende kompetenceudvikling bl.a. gennem lektorkvalificeringsforløb 

vil slå positivt igennem i 2016.      

De studerendes vurdering af arbejdsbelastning (1.4.1)

KEA indfrier gennemsnitsmålet for studieintensitet, mens minimumskra-

vet ikke fuldt ud indfries.  

Dette gælder EAK Byggekoordinatoruddannelsen, som fremadrettet 

udvider anvendelsen af eksterne undervisere, således at flere timer end 

tidligere er underviserdækket. Desuden er strukturen omkring projekt- 

og gruppearbejde strammet op, og endelig skærpes monitoreringen af 

de studerendes fremmøde. Disse justeringer forventes at have en positiv 

effekt på studieintensiteten.       

2. Større relevans og gennemsigtighed: 3 ud af 4 mål er delvist ind-

friet og 1 mål er ikke indfriet    

De studerendes vurdering af relevans (2.1.1)

Som beskrevet under pkt. 1 har en række uddannelser været igennem en 

større strukturel og indholdsmæssig forandring, hvilket har resulteret i 

markante fald i tilfredsheden. KEA forventer, at udsvingene normalise-
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res i 2016, så stagnation veksles med en tilfredshedsfremgang. Herud-

over vil KEA fortsætte med at fokusere på, at undervisernes relations-

arbejde afspejles i undervisningen bl.a. ved en løbende dialog mellem 

undervisere og ledelse omkring relationsarbejdet. I og med at progres-

sionen i år er udeblevet, vurderes det dog vanskeligt at opnå målopfyl-

delsen for 2016. 

Kursisternes vurdering af relevans (2.2.1)

Målopfyldelsen ligger henholdsvis marginalt over og under målene. 

KEA har søgt og fået bevilling til et innovationsprojekt ’Praksisnærhed 

og transfer’, der sætter fokus på koblingen mellem undervisning og dag-

ligt arbejde.  Projektet forventes at få en positiv effekt på målopfyldel-

sen fremadrettet. 

Strategiske virksomhedssamarbejder (2.3.1)

Projektet er igangsat relativt sent, hvilket har medført, at indfrielsen af 

målet for 2015 er trådt i baggrunden for at kunne planlægge en proces, 

der kan sikre målindfrielsen i 2016. Det vurderes, at målet i 2016 er meget 

realistisk.  

Ledighedsgrad (2.4.1)

12 ud af 14 uddannelser på KEA har en lavere ledighed end gennemsnittet 

af de andre udbydere eller lavere ledighed end gennemsnittet for videre-

gående uddannelser. For de to uddannelser, der har en højere ledighed, 

gælder følgende: 

EA E-designer – Der forefindes kun ledighedsstatistik for KEA’s udbud, 

derfor sammenlignes ledigheden med landsgennemsnittet for videregå-

ende uddannelser.  Uddannelsen placeres 0,2 % over gennemsnitsledig-

heden, hvilket er inden for en acceptabel afvigelse. 

PBA Design & Business – Ifølge den seneste ledighedsopgørelse har uddan-

nelsen den samme ledighedsprocent som de øvrige udbydere af uddan-

nelsen. Det prognosticeres på baggrund af de eksisterende ledighedstal 

opgjort efter 6 måneder, at KEA vil ligge under de øvrige udbydere i 2016. 

KEA forventer, at målopfyldelsen for 2016 er realistisk. 

3. Bedre sammenhæng og samarbejde: 1 ud af 1 mål er delvist indfriet  

KEA indfrier 2 ud af 3 delmål, og derfor vurderes målet delvist indfriet. 

KEA har 2015 haft fokus på en kapacitetsopbygning omkring uddannelser-

nes samarbejde med relevante videnmiljøer. Samarbejderne er på nuvæ-

rende tidspunkt relativt nye og har derfor ikke givet det forventede afløb 

i relation til forsknings- og udviklingsprojekter endnu. Det forventes dog 

i takt med at samarbejderne konsolideres yderligere, at afkastet i form af 

forsknings- og udviklingsprojekter øges. 

I 2015 har KEA skærpet og tydeliggjort definitionerne og kategoriseringer-

ne af projekter, hvilket har påvirket fordelingen mellem forsknings- og ud-

viklingsprojekter og innovationsprojekter. Fremadrettet forventer KEA, at 

arbejdet vil afstedkomme en bedre balance mellem projektkategorierne.

Endelige forventer KEA snart at ansatte de første docenter, hvilket vil 

yderligere understøtte kapacitetsopbygningen, herunder styrke kvalifi-

ceringen af projekter på KEA.

KEA vurderer, at underviserdeltagelsen i forsknings- og udviklingspro-

jekter fremadrettet vil stige, men det vurderes vanskeligt at indfri målet 

for 2016, hvor der er indlagt en yderligere progression. 

4. Styrket internationalisering: 4 ud af 4 mål er indfriet  

5. Bedre organisering af uddannelserne: 2 ud af 2 mål er indfriet  
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6. Styrket innovations- og entreprenørskabskultur: 2 ud af 3 mål 

er indfriet 1 mål er delvist indfriet 

Lab time (6.1.1)

I 2015 har Material Lab bl.a. samarbejdet med IKEA, Nike og Teknologisk 

Institut. Samarbejdsaftaler med store aktører kræver en større ressour-

ceallokering, og i 2015 har KEA vurderet, at værdien af førnævnte samar-

bejdsaftaler for studerende og undervisere overstiger værdien af at kunne 

indfri målet. Særligt har samarbejdet med førnævnte virksomheders forsk-

ningsdivisioner vejet tungt. 

I 2016 forventer KEA at søsætte en større kampagne målrettet SMV’er, der 

skal bevirke, at flere SMV’er benytter sig af KEA’s faciliteter. Med dette til-

tag forventer KEA, at målindfrielsen for 2016 er realistisk.

   

7. Øget digitalisering: 1 ud af 1 mål er delvist indfriet  

KEA har prioriteret en bred inddragelse af organisationen i udformningen 

af strategien samt en grundig diskussion af rammerne for de strategiske 

indsatsområder og affødte digitaliseringstiltag. KEA har således taget et 

bevidst valg om at fokusere vores ressourcer på selve processen, da dette 

vil give det bedste resultat for KEA i det lange løb. KEA har med årets ind-

satser skabt et solidt fundament for de kommende års arbejde med imple-

menteringen af KEA’s digitaliseringsstrategi.
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1.1 De studerendes vurdering af deres  

undervisning og organisering af uddannelsen 

– fuldtid    

1.2 Kursisternes vurdering af deres undervis-

ning og organisering - deltid

1.3 Udvikling og implementering af studieakti-

vitetsmodel med fokus på tilrettelæggelsen af 

uddannelsen og pædagogisk praksis – fuldtid 

og deltid  

1.2.2 Undervisning (score 0-100):

Gennemsnit: 78

1.3.1 Udvikling af fælles studieaktivitets-

model, der danner rammen for uddannelses-

specifikke modeller 

1 pilotprojekt

Gennemsnit: 75

Der er afviklet et pilotprojekt med 

deltagelse fra EA Designteknolog og EA 

Multimediedesigner 

B. SKEMATISK OVERSIGT OVER RESULTATKRAV, INDIKATORER/MÅL OG RESULTAT I 2015

1. BEDRE KVALITET I UDDANNELSERNE

INDIKATOR MÅL 2015

1.1.1 De studerendes vurdering af organisering 

(score 0-100): 

Gennemsnit: 65

1.1.2 De studerendes vurdering af undervisning 

(score 0-100):

Gennemsnit: 71

RESULTAT I 2015

Gennemsnit: 58

Gennemsnit: 66

1.2.1 Organisering af fagmodulet (score 0-100):

Gennemsnit: 74

Gennemsnit: 72

MÅLRAPPORTERING

INDIKATOR

2.3 Strategiske virksomhedssamarbejder 

2.4 Ledighedsgrad 

MÅL 2015

2.3.1 1) Udvikling af koncepter for strategiske 

virksomhedssamarbejder og 2) implemen-

tering af mindst 1 strategisk samarbejde pr. 

programområde

For 90 % af KEAs uddannelser skal ledigheds-

graden ligge under landsgennemsnitte for 

udbyderne af den respektive uddannelse

RESULTAT I 2015

2. STØRRE RELEVANS OG ØGET GENNEMSIGTIGHED 

2.2.1 Kobling mellem undervisning og dagligt 

arbejde 

Gennemsnit: 76

2.2.2 Brugen af det lærte i dagligt arbejde   

Gennemsnit: 69

2.2 Kursisternes vurdering af kobling mellem 

undervisning og dagligt arbejde samt af brugen 

af det lærte i dagligt arbejde 

2.1 De studerendes vurdering af kobling mel-

lem teori og praksis i undervisning samt af 

kontakten til erhvervslivet – fuldtid  

2.1.1 Kobling mellem teori og praksis

Gennemsnit: 69

2.1.2 Kontakt til erhvervslivet 

Gennemsnit: 66

Gennemsnit: 65

Gennemsnit: 61

Gennemsnit: 75

Gennemsnit: 70

86%

Ad. 1. Der er udviklet koncepter for hvert 

enkelt programområde. 

Ad. 2. Der er implementeret strategiske 

virksomhedssamarbejder på 1 ud af 5  

programområder

1.4 De studerendes vurdering af arbejds-

belastningen på uddannelsen - fuldtid 

1.4.1 Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 

34 timer 

Minimum: 30 timer

Gennemsnit: 34

Minimum: Byggekoordinator 25 timer
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4.2 De studerendes tilfredshed med studie- 

og/eller praktikophold 

4.3 Staff mobility

4.4 Vurdering af det internationale lærings-

miljø  

4.3.1 Outgoing staff 

Antal: 30

4.4.1 Vurdering af det internationale lærings-

miljø (score 0-100):

Gennemsnit: 53

4.3.2 Incoming staff

Antal: 15

Alle uddannelser med et tilstrækkeligt data-

grundlag ligger over minimumsstandarden

39 

44 

54

5. BEDRE ORGANISERING AF UDDANNELSERNE

6. STYRKET INNOVATIONS- OG ENTREPRENØRSKABSKULTUR 

INDIKATOR

INDIKATOR

5.1 Ensartet struktur for afvikling af  

undervisning 

6.1 LAB-time 

6.2 KEAs innovations- og entreprenørskabs-

kultur

6.3 Eksperimenter 

5.2 Valgfag på tværs af programområder og 

uddannelser 

MÅL 2015 

MÅL 2015

5.1.1 Udvikling af studieafviklingsmodel

6.1.1 Antal virksomheder der skal bruge Mate-

rial Design Lab

25

6.2.1 Afdækning af innovations- og entrepre-

nørskabskultur på KEA 

Før-efter måling iværksættes  

6.3.1 Mindst 2 eksperimenter hjemtages pr. 

programområde

5.2.1 Udvikling af fælles valgfag 

RESULTAT I 2015

RESULTAT I 2015

Foretaget

Foretaget

Foretaget

21

Alle programområder har hjemtaget mindst 

to eksperimenter

MÅLRAPPORTERING

3. BEDRE SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE 

INDIKATOR

3.1 Udvikling og konsolidering af KEAs faglige 

udviklingsplatforme 

MÅL 2015

3.1.1 Mindst et samarbejde med relevante 

videnmiljøer på hver faglige udviklingsplatform

3.1.2 Samlet set skal 50 % af fastansatte 

adjunkter/lektorer på hver uddannelse være 

samskabere af mindst 1 forsknings- og innova-

tionsprojekter 

3.1.3 20 % af de fastansatte adjunkter/lektorer 

på hver uddannelse er samskabere af mindst 1 

forsknings- og udviklingsprojekt

RESULTAT I 2015

Alle faglige udviklingsplatforme har mindst 

et samarbejde

4. STYRKET INTERNATIONALISERING 

INDIKATOR

4.1 Studie – og praktikophold i udlandet 

MÅL 2015

4.1.1 Andelen af studerende der er på studie- 

og/eller praktikophold i udlandet: 21 %

4.2.1 Tilfredshed med studie- og/eller praktik-

ophold (score 0-100):

Minimum: 70

RESULTAT I 2015

21 %

63 %

8 %
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7. ØGET DIGITALISERING  

INDIKATOR

7.1 Udvikling og implementering af KEAs 

digitaliseringsstrategi 

MÅL 2015

7.1.1 Digitaliseringsstrategi udarbejdes

7.1.2 IT og digitale læremidler i undervisnin-

gen (score 0-100):

Gennemsnit: 76

RESULTAT I 2015

Digitaliseringsstrategien er ikke endeligt 

udarbejdet 

Gennemsnit: 76


