
I eftersommeren 2017 valgte uddannel-
seschef Ole Bay Jensen at iværksætte en  
meget omfattende undersøgelse af vær- 
dien af AspIT. For samfundet, for de un-
ges beskæftigelsesmuligheder og for vir- 
ksomhederne, der får de unge i praktik 
og ansætter dem.

– Der er mig bekendt tale om den stør-
ste og mest tilbundsgående analyse af 

en STU uddannelse i Danmark. Vi ønsker 
med undersøgelsen at få værdien af 
AspIT slået fast. Ikke af os selv men af lan-

dets nok mest anerkendte og mest er-
farne folk til den slags, nemlig COWI, der 
står bag en lang række analyser og un-
dersøgelser af dette lands vigtigste stats-
lige og kommunale institutioner gen- 
nem mange år. Og derfor glæder det 
mig endnu mere, at deres konklusioner 
er så fine, siger uddannelseschef Ole Bay 
Jensen fra AspIT.

Fra COWI var det på årsmødet viceafde-
lingschef Bo Højer Damsted og cand.
polit, Ph.d. Niels Anker, der præsentere-
de konklusionerne. Deres hovedtal kom-
mer her - hold godt fast.

97% af de adspurgte virksomheder pla- 
cerer i interviewet med COWI AspIT ele-
vernes kompetencer fra middel til virke-
lig gode. Kun 3% vurderer kompeten-
cerne som mindre gode. Det betyder, at 
AspIT i høj grad lever op til ambitionen 
om at skaffe dansk erhvervsliv kompe-
tent arbejdskraft på IT området.

75% af virksomhederne mener tilmed, 
at de unges faglige kompetencer ud-
vikler sig i høj grad til meget høj grad 
allerede i praktikforløb. Det vil sige, at 
eleverne ikke kun lander hos virksom-
hederne med gode kompetencer sam-
menlignet med andre unge, de udvikler 
sig også meget hurtigt – nemlig allerede 
i praktikforløbet.

Hvad så med kvaliteten af det arbejde, 
AspIT eleverne udfører, tænker du må-
ske. Den fejler vist heller ikke noget. 
COWI fortæller nemlig, at kvaliteten af de  
konkrete opgaver, praktikanterne løser, 
vurderes til at være ”høj eller meget høj 
af hele 88% af virksomhederne”. Og det 
er endda opgaver, som over 70% vurde-
rer i sværhedsgrad til at ligge i feltet mel-
lem høj og meget høj.

DEN HELT KORTE KONKLUSION
COWI har undersøgt mange forhold i 
den store undersøgelse og konkluderer i 
en slags alt i alt konklusion, at resultater-
ne på alle parametre er meget positive. 
Du får lige et par resultater mere.

Én af de udfordringer, man har med en 
ASF diagnose, er det der med de socia-
le kompetencer, og derfor er det noget, 
som AspIT gør meget ud af at træne de 
unge i – altså at kunne begå sig socialt 
på jobbet. Så hvordan går det med det? 
Kun 3% af virksomhederne siger, at de 

– Vi kan konkludere, at AspIT på alle parametre er en gevinst

På AspITs årsmøde forleden var det eksperterne fra COWI, der indtog ta-
lerstolen som de første. Efter 8 måneders arbejde med at analysere effek-
ten af AspIT uddannelsen havde de nemlig mange gode nyheder med. 
Faktisk temmelig gode. Du får de vigtigste lige her.
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COWI HAR UNDERSØGT ASPIT



har oplevet problemer af social ka-
rakter med de unge, der har givet 
udfordringer i samarbejdet. Langt de 
fleste, nemlig 77%, siger, at de person- 
lige kompetencer, som de unge har 
udviklet, er gode til virkelig gode, 
som det hedder i analysen.

Har du luft til mere? Godt, vi ta´r et 
par stykker mere. Noget af det, AspIT 
organisationen lægger vægt på i dag- 
ligdagen, er kvaliteten i alle led - og 
dokumentationen af det. Det gælder 
også i skolernes yderste led; samar-
bejdet mellem praktikkonsulenter 
og virksomhederne. I den forbindel-
se siger hele 90%, at de i høj eller 
meget høj grad bliver godt hjulpet 
af AspITs praktikkonsulenter i forbin-
delse med match af elever til virksom- 
heder, praktik, ansættelser mv.

COWI har endnu en konklusion, der 
fik hele salen på årsmødet til nær-
mest at smelte af glæde. Alle virk-
somheder – som i 100% - vil anbefale 
andre virksomheder at ta´ en AspIT 
elev i praktik og i ansættelse. Det er 

et exceptionelt højt tal, mener COWI.

ASPITS KERNEMISSION 
BEKRÆFTET
For AspIT har det altid været vigtigt, 
at de unge skaber reel værdi for de 
virksomheder, de arbejder for. Også 
den ambition lykkes, konkluderer 
COWI. Hele 84% af virksomhederne 
siger nemlig, at AspIT eleverne er en 
værdiskabende arbejdskraft.

Endelig konkluderer COWI, at AspIT 
er en uddannelse, som også sam-
fundsmæssigt er en gevinst. Med en 
pris på 250.000 årligt for en elev og 
med en meget hurtig tilbagebeta-
lingstid til samfundet i form af øget 
produktion og flere skatteindtægter, 
fordi de unge kommer i relativt vel-
lønnede job, er AspIT en både effek-
tiv og billig investering for samfun-
det. Og i det regnestykke kan du så 
selv tillægge de bløde værdier som 
øget livsglæde for de unge – når de 
får et meningsfuldt job.

Til sidst. COWI har også undersøgt, 

hvordan det er gået eleverne i årene 
efter, at de er dimitteret. Det viser sig, 
at de har en 2½ gange så stor evne til 
at fastholde jobbet over tid sammen-
lignet med andre unge med samme 
ASF udfordringer på andre STU til-
bud.     

Næste nyhedsbrev. Årsmødet var 
igen rammen om de tre årlige priser. 
Hvem der vandt hvad og hvorfor, for-
tæller vi i næste uges nyhedsbrev. 

Efter sommerferien får du flere infor-
mationer fra den omfattende COWI 
undersøgelse. Kan du ikke vente er 
du velkommen til at kontakte uddan-
nelseschef Ole Bay Jensen allerede 
nu via oje@aspit.dk. 
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