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MÅLRAPPORTERING
KEAs UDVIKLINGSKONTRAKT 2017

Denne målrapportering omhandler den tredje og sidste af i alt tre  

målrapporteringer for KEAs udviklingskontrakt. I kontraktforløbet har 

KEA arbejdet målrettet med at opfylde de pligtige og ambitiøse mål og  

institutionsmål for at styrke rammerne for uddannelser af høj kvalitet og 

samfundsrelevans. 

I 2017 har KEA opfyldt 11 ud af 20 mål. 6 mål er delvist opfyldt, mens 

3 mål ikke er opfyldt. KEA har i år tilsammen flere opfyldte og delvist  

opfyldte sammenlignet med de to forudgående år. Alle af de delvist  

opfyldte mål og nogle af de uopfyldte mål har solid positiv progression,  

men når ikke helt det meget ambitiøse niveau. Alt i alt er det KEAs  

vurdering, at institutionen har taget store udviklingsskridt i kontrakt- 

perioden. KEA har valgt at videreføre en række mål i den strategiske  

rammekontrakt for at fastholde fokus på strategiske vigtige områder.   

Nedenfor vil KEA uddybe de mål som er delvist eller ikke opfyldt i hen-

hold til styrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport.

 

  

1. Bedre kvalitet i uddannelserne: 3 ud af 4 mål er opfyldt og 1 mål 

er ikke opfyldt   

De studerendes vurdering af kvalitet (1.1)

I sidste års målrapportering prognosticerede KEA en stigning i studeredes 

tilfredshed med uddannelserne – en stigning som har materialiseret sig. 

KEA vurderede samtidig, at det ville blive meget vanskeligt at nå målet 

med den indlagte progression. 

KEA har for andet år i streg haft det bedste resultatet i KEAs historie målt 

på uddannelseskvalitet og en fin progression i kontraktperioden, men det 

er desværre ikke tilstrækkelig til at opfylde det ambitiøse mål for 2017. 

Det kan endvidere konstateres, at KEA stadig har en lavere studenter-

vurdering af uddannelseskvaliteten sammenlignet med andre videre-

gående uddannelsesinstitutioner. Derfor videreføres målet om øget  

uddannelseskvalitet i den strategisk rammekontrakt, hvor der bl.a. vil 

blive lagt stor vægt på en styrkelse af den praksisorienterede pædagogik 

og didaktik, bedre forventningsafstemning med de studerende og bedre 

match mellem studerende og uddannelse. 

Udvikling og implementering af studieaktivitetsmodel (1.3)

KEA har ikke implementeret studieaktivitetsmodellen fuldt ud af hen-

syn til færdigudviklingen af et digitaliseret fag- og modulkatalog, hvor 

studieaktivitetsmodellen vil være en integreret del. Derfor videreføres 

målet i den strategiske rammekontrakt, hvor arbejdet skal understøtte et 

højere udbytte og en bedre forventningsafstemning.        

 

2. Større relevans og gennemsigtighed: 1 ud af 4 mål opfyldt og 3 

mål er delvist opfyldt  

De studerendes vurdering af relevans (2.1)

Som beskrevet under pkt. 1, har KEA registreret en fremgang i de stude-

rendes generelle vurdering af uddannelseskvalitet – denne fremgang  

afspejles også i de studerendes vurdering af relevans. 

KEA viderefører i den strategiske rammekontrakt indsatser, som skal 

styrke uddannelse yderligere i arbejdet med at sikre aktuelle og rele-

vante cases, så uddannelserne altid afspejler erhvervet. Desuden vil  

KEA sikre, at alle innovationsprojekter tager afsæt i relevante branche-

udfordringer til direkte gavn for virksomhederne. Viden fra projekterne 

skal i højere grad tilbage i undervisningen og sikre, at studerende har  

nyeste praksisnære viden. Det kan fx ske via øget synlighed omkring  

projekter og projektresultater, så underviserne anvender flere cases fra 

innovationsprojekter i undervisningen.
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Kursisternes vurdering af relevans (2.2)

Målopfyldelsen ligger marginalt under målene og derfor vurderes målet 

som delvist opfyldt. Dette også set i lyset af, at udgangspunktet for indi-

katoren har været på et højt niveau.  

Ledighedsgrad (2.4)

En enkelt uddannelse har en højere ledighedsgrad, men ligger tæt på 

landsgennemsnittet for videregående. Dette medfører, at KEA er tæt på 

målet, og målet vurderes derfor delvist opfyldt. 

Få af KEAs uddannelser har ledighedsgrad, der er højere end landsgen-

nemsnittet sammenlignet med sidste år. For disse uddannelser gælder, 

at ledighedsniveauet er meget lavt – væsentligt lavere end ledigheds-

graden for videregående uddannelser.Endvidere kan det konstateres, at 

ledighedsgraden for alle KEAs udddannelser ligger historisk lavt sam-

menlignet med ledighedsgraden for alle videregående uddannelser. 

Der er uddannelser på KEA, som kun målt op i mod ledighedsgraden for 

alle videregående uddannelser har en for høj ledighed. Disse uddannelser 

er i forvejen dimensioneret og KEA vil også fremadrettet i regi af den stra-

tegiske rammekontrakt arbejde med et bedre match mellem KEAs dimit-

tender og arbejdsmarkedet. Det skal bl.a. realiseres igennem en optime-

ring af uddannelsesporteføljen herunder tydeligere profiler og opdaterede 

kompetencer samt en styrkelse af samarbejdet med praktikvirksomheder.

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

opfyldt

Udvikling og konsolidering af KEAs faglige udviklingsplatforme 

(3.1) 

KEA har i kontraktperioden etableret solide faglige udviklingsplatforme, 

som er koblet til relevante videnmiljøer. Målet vurderes dog kun delvist 

opfyldt, da KEA ikke har kunnet realisere delmålet om, at 70 % af fast-

ansatte undervisere er samskabere af mindst 1 FoU- eller innovations-

projekt og 30 % af fastansatte undervisere er samskabere af mindst i FoU-

projekt. KEA har i kontraktperioden været i en kapacitetsopbygningsfase, 

hvor der er bla. er blevet etableret faglige platforme, og fælles projekt- 

og vidensstyring for at sikre kompetenceløft og øge andelen af under-

visere som deltager i F&I projekter. KEA har ikke formået, at inddrage  

undervisere i et tilstrækkeligt omfang ift. ambitionen hovedsagligt pga. 

at store projekter er blevet nedskaleret i kontraktperioden.

Med den strategisk rammekontrakt forventer KEA, at målet omkring flere 

projekter med afsæt i praksisnære problemstillinger, hvor ansættelsen af 

docenter i 2018 vil kvalificere projektudviklingsfasen og øge deltagelse af 

undervisere og studerende i F&I projekter.  

4. Styrket internationalisering: 3 ud af 4 mål er opfyldt

De studerendes tilfredshed med studie- og/eller praktikophold i 

udlandet (4.2)

PÅ KEAs i alt 33 uddannelsesudbud på fuldtid har 16 uddannelser  

mobilitetsaktivitet. I kontraktperioden har målet haft en indbygget pro-

gression uagtet dette ligger kun en uddannelse ud af 16 under minimums-

niveauet. Det er vurderingen, at det er godt styr på kvalitetssikringen af 

internationale ophold uagtet en væsentlig stigning i mobilitetsaktivitet 

og antallet af udenlandske samarbejdsinstitutioner mv.    

5. Bedre organisering af uddannelserne: 1 ud af 2 mål er opfyldt og 

1 mål er ikke opfyldt 

Fælles valgfag (5.2) 

KEA har haft et mål om, at alle fuldtidsprogrammer anvender fælles 

valgfag. KEA er ikke nået helt i mål, da der kun på nogle programme er 

udviklet fælles valgfag. Der har vist sig at være en række strukturelle og 

administrative udfordringer med at planlægge og gennemfører valgfag 

på tværs, hvorfor ambitionen er ændret til at udvikle valgfag på tværs, 

hvor det giver mening.

6. Styrket innovations- og entreprenørskabskultur: 2 ud af 3 mål 

er opfyldt og 1 mål er delvist opfyldt

LAB-time (6.1)

KEA har ikke nået målet omkring LAB-time. I kontraktperioden har den 

fysiske etableringsfase af flere LABs/værksteder taget fokus og ressour-

cer, idet etablering og ibrugtagen af udstyr, opbygning af værksteds-

kompetencer samt instruktionskurser til undervisere og studerende har 

været mere tidskrævende end forventet. Desuden har KEA undervejs i 

kontraktperioden valgt at fokusere på samarbejder med større virksom-

heder for at inddrage flest mulige studerende i samarbejdet. Derfor har 

målet om en tredobling af virksomhedssamarbejde været for ambitiøst 

inden for kontraktperioden. 

KEA ser stadig LABs/værksteder, som en væsentlig løftestang til en 

styrkelse af den praksisorienterede pædagogik og didaktik og bidrage til  

innovation og omstilling til nye teknologier i SMV’erne – og derfor fortsat 

et fokusområder for KEA i den strategiske rammekontrakt.

7. Øget digitalisering: 1 ud af 1 mål er opfyldt

MÅLRAPPORTERING
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1. Bedre kvalitet i uddan-

nelserne

A. OVERORDNET OVERSIGT

ANTAL MÅLEPUNKTER

4 3 1

DELVIST OPFYLDT OPFYLDT IKKE OPFYLDT

MÅLRAPPORTERING

4

1

1

1 1

14

1

2

3

1 1

20

1 3

3

1

1

2

11 6 3

2. Større relevans og øget 

gennemsigtighed

3. Bedre sammenhæng og 

samarbejde

4. Styrket internationalisering 

5. Øget regionalt vidensam-

arbejde 

6. Bedre organisering af  

uddannelserne 

7. Styrket innovations- og 

entreprenørskabskultur

8. Øget digitalisering 

I ALT
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1.1 De studerendes vurde-

ring af deres undervisning og 

organisering – fuldtidsuddan-

nelser (skala 0-100)

Organisering  58

Undervisning  67

Kobling mellem teori og 

praksis  66

Kontakt til erhvervslivet

59

Kobling mellem teori og 

praksis  71

Kontakt til erhvervslivet

68

Kobling mellem teori og 

praksis  68 (+2)

Kontakt til erhvervslivet

65 (+6)

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

75

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  69

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

78

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  71

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

76 (+1)

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  66 (-3)

67 % af KEAs uddannelser 

har en lavere ledigheds-

grad end gennemsnittet 

for andre udbydere af 

samme uddannelse

100 % 94 % (+27%) Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt 0 Mindst et strategisk 

virksomhedsarbejde pr. 

udviklingsplatform 

Hver udviklingsplatform 

har nu mindst et strate-

gisk virksomhedsarbejde

Organisering  73

Undervisning  77

33 37 39 (+6)

Organisering  76

Undervisning  80

Implementering af  

studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodel 

implementeres i 2018

Organisering  80 (+7)

Undervisning  81 (+4)

Organisering  67

Undervisning  73

Organisering  63 (+5)

Undervisning  69 (+2)

1.2 Kursisternes vurdering 

af deres undervisning og 

organisering af uddannelsen 

– deltidsuddannelser 

(skala 0-100)

1.3 Udvikling og implemente-

ring af studieaktivitetsmodel

B. AFRAPPORTERING

1. BEDRE KVALITET I UDDANNELSERNE

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2017

RESULTAT 2016

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2017

MILEPÆLE 2016

Ikke opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Delvist

MÅLRAPPORTERING

2.3 Strategiske virksomheds-

samarbejder 

2.4 Ledighedsgrad 

2. STØRRE RELEVANS OG ØGET GENNEMSIGTIGHED 

2.2 Kursisternes vurdering 

af kobling mellem undervis-

ning og dagligt arbejde samt 

brugen af det lærte i dagligt 

arbejde (skala 0-100)

2.1 De studerendes vurdering 

af koblingen mellem teori og 

praksis i undervisningen samt 

kontakten til erhvervslivet 

(skala 0-100)

1.4 De studerendes vurdering 

af arbejdsbelastningen på 

uddannelsen
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3. BEDRE SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE 

4.2 De studerendes tilfreds-

hed med studie- og/eller 

praktikophold i udlandet 

(skala 0-100) 

4.3 Staff mobility

4.4 De studerendes vurdering 

af det internationale lærings-

miljø (skala 0-100)

5. . ØGET REGIONALT VIDENSAMARBEJDE 

6. BEDRE ORGANISERING AF UDDANNELSERNE

4. STYRKET INTERNATIONALISERING 

4.1 Studie – og praktikophold 

i udlandet 

5.1 Øget videnomsætning til 

virksomheder gennem efter- 

og videreuddannelse

6.1 Ensartet struktur for 

afvikling af undervisning 

(KEA plan)

6.2 Fælles valgfag

3.1 Udvikling og konsolide-

ring af KEAs faglige udvik-

lingsplatforme

Hvert programområde 

har en solid faglig plat-

form

Hvert programområde 

har en solid faglig plat-

form

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2017

RESULTAT 2017

RESULTAT 2017

RESULTAT 2017

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2017

MILEPÆLE 2017

MILEPÆLE 2017

MILEPÆLE 2017

Delvis opfyldt 

70 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst 1 FoU- eller 

innovationsprojekt  

30 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst i FoU-projekt  

Andelen af studerende 

der er på studie- eller 

praktik ophold udlandet 

17 %

Nyt projekt 

Alle programmer 

anvender fælles valgfag

1 uddannelse der under 

70 

Outgoing staff  22

Incoming staff  11

51 57 59

Outgoing staff  35

Incoming staff  11

Outgoing staff  69

Incoming staff  13

0 uddannelse ligger 

under  71

0 uddannelse ligger 

under  71

33 %

Projektet ’Transfer og 

Praksisnærhed’ afsluttes

100 % af KEAs uddannel-

ser har implementeret en 

ensartet struktur

100 % af KEAs uddannel-

ser har implementeret en 

ensartet struktur

34 %

Projektet ’Transfer og 

Praksisnærhed’ er 

afsluttet

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Ikke opfyldt 

Delvist opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

26 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst 1 FoU- eller 

innovationsprojekt 

8 % af fastansatte under-

visere er samskabere af 

mindst i FoU-projekt 
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8. ØGET DIGITALISERING  

7. STYRKET INNOVATIONS- OG ENTREPRENØRSKABSKULTUR 

7.1 LAB time

8.1 Udvikling og implemen-

tering af KEAs digitaliserings-

strategi (skala 0-100)

7.2 Innovations- og entrepre-

nørskabskultur

7.3 Eksperimenthjulet, der 

ligger til grund for sikring og 

viden på KEA, videreudvikles 

100 virksomheder

IT- og digitale læremid-

ler i undervisningen 75

77 77

26 virksomheder

Eftermåling iværksættes Eftermåling afsluttet

Mindst 4 eksperimenter 

hjemtages pr. program-

område

Alle programområder 

har hjemtaget mindst 4 

eksperimenter 

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2017

RESULTAT 2017

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2017

MILEPÆLE 2017

Ikke opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 
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FO RS K N I N G & I N N OVAT I O N

Forskning og Innovation er et centralt element i KEAs videncirkulation. 

Det er en del af KEAs DNA, at vi er meget tæt på vores aftagerbrancher.  

Vi bruger denne nærhed til at holde os løbende opdateret om brancher-

nes udvikling og udfordringer. Vi vil gerne bidrage til at løse branche- 

udfordringer. Både de konkrete og afgrænsede udfordringer, hvor vi  

arbejder sammen med en eller flere virksomheder, og de store sektor- og 

samfundsudfordringer, hvor vi arbejder sammen med organisationer og 

universiteter i Danmark og i udlandet. Den viden vi skaber og opsamler 

indgår direkte i KEAs uddannelser og efteruddannelse.

I 2017 har vi fortsat arbejdet med at skabe et fundament for en praksisnær 

forskning og innovation på tværs af KEAs programmer, til gavn for uddan-

nelser og brancher.

Der er udarbejdet en projektstyringsplatform, som skaber flow og trans-

parens i skabelse og godkendelse af projekter. Desuden har været en  

drøftelse af en fast allokering af tid og ressourcer på uddannelserne til 

forskning og innovation. Og der er skabt et operationelt og skarpt skel 

mellem forskning og innovation, som kvalitetssikres efter Frascati og  

ledes som en samlet aktivitet, og alle de udviklingsopgaver, som skaber 

stor værdi på KEAs uddannelser, men som ikke direkte forventes at skabe 

ny viden til uddannelser, brancher og erhverv.

Processen med at ansætte docenter har afventet ansættelse af ny rektor. 

KEAs forskning og innovation lever op til OECDs definitioner af anvendt 

forskning og udviklingsarbejde. Det er afgørende, at alle adjunkter og 

flest muligt lektorer er engagerede i F&I-aktiviteter med deltagelse af 

studerende. 

Faglige temaer og strategiske indsatsområder

 •   Etablering af Inkubator i EU-finansieret samarbejde med DTU  

og Lunds Universitet

 •  Øget fokus på F&I og EVU i adjunktforløb

 •  Ansættelser af docenter 

 •  Projektskabelse og pitching på tværs af KEA

 •  Etablering af projektskabelsesplatform
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Material Driven Design (igangværende)

Kriterier for digitale teknologivalg 

(igangværende)

Visualizing Fashion Research (igangværende)

Sustainable Housing (afsluttet)

Calg og validering af metoder i design og 

designundervisning (afsluttet)

Youth Fashion Summit – bæredygtig mode

Nordic Entrepreneurship Hub

LCA – Life Cycle Analysis

UN Global Compact

Globale Kompetencer

Nordic Build - From Sustainable Refurbishment

Rov Maker Competition

Fremtidens Maritime Håndværker

Transfer og praksisnærhed

Lektorkvalificering

KEA charetten med internationale forskere

Material Design Lab

Synliggørelse og dokumentation: EAernes 

vidensportal

Relationsopbygning ift. videninstitutioner 

(universiteter i ind- og udland samt GTSer 

m.fl.)

Forskning & Innovation tager afsæt i OECD’s forskningsbegreb Frascati Manualens definitioner af an-

vendt forskning og udviklingsarbejde og innovation. Fælles for al FoU-aktivitet er, at det skal inde-

holde et nyhedselement. Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt 

forskning samt udvikling.

Anvendt forskning

Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte 

anvendelsesområder.

Udvikling

Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med 

det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer 

eller tjenesteydelser.

Innovation

OECD’s Oslo-manual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret 

produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisa-

torisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovationer er resultatet af bevidste pla-

ner og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsfø-

ring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være 

kombinationer af – eller nye anvendelsesmuligheder for – eksisterende viden og teknologier.

PH.D.-PROJEKTER PROJEKTER KAPACITETSOPBYGNING 

OG VIDENOMSÆTNING I ØVRIGT

Forskning & Innovation har i 2017 sikret ovenstående aktiviteter i følgende initiativer:
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