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GDS ACADEMY: Britiske erfaringer med tværstatslig it- og digital 

kompetenceudvikling (1/2) 

 

I et forsøg på at løse udfordringer med medarbejderes it-kompetencer og digitaliseringsforståelse oprettede det britiske DWP (Department 

for Work and Pensions) et internt træningsakademi med henblik på at udvikle de ansattes kompetencer inden for teknologi og digitalisering. 

De gode erfaringer med udviklingen af medarbejdernes forståelse af teknologi og evnen til at tænke digitale løsninger ind i opgaveløsningen 

førte til en udbredelse af akademiet til hele det britiske embedsværk, hvor ca. 3000 offentlige ansatte nu deltager i kurserne årligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Government Digital Service 

(GDS), Cabinet Office, United Kingdom 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere, digitale 

specialister og ledere  

» Kompetenceområder: Agil it-udvikling, digital 

ledelse, servicedesign 

» Kontaktperson: Deputy Director of Digital, 

Data and Technology at Cabinet Office, Oliver 

Lewis, oliver.lewis@digital.cabinet-office.gov.uk 

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

DWP (Department for Work and Pensions) er den største 

offentlige serviceafdeling i den britiske centraladministration 

med over 18 millioner brugere af dets ydelser årligt. 

Organisationen har i flere år været plaget af legacy-

udfordringer med dens komplicerede it-landskab og en kulturel 

modvilje mod digital forandring. Ledelsen stod i 2014 derfor 

over for massive udfordringer, hvor de mest presserende var 

hurtigt at opkvalificere medarbejderstabens it-kompetencer og 

i særlig grad ændre måden, man arbejdede med it og 

Mdigaitakleis ethrineg  Diffpå.  erence. 
paDerfconor sbullevti ngde.cr oompre ttet et internt træningsakademi, der havde 

til formål at udvikle de ansattes forståelse af teknologi, evnen 

til at tænke digitale løsninger ind i arbejdsprocesserne og 

indgå i agile it-udviklingsteams. Tilbuddet var særligt tiltænkt 

ansatte, der arbejdede i digitale stillinger, såvel som ledere af 

digitale afdelinger. Kursuskataloget havde særligt fokus på 

anvendelsen af agile værktøjer og teknikker men også bruger-

centreret design.  

I 2016 blev dette træningsakademi lagt under Government 

Digital Service (GDS) og skulle nu dække hele det britiske 

embedsværk med fokus på at ekspandere den digitale 

bevidsthed blandt ansatte – ikke udelukkende blandt it-

specialister.  

INDSATSEN KORT FORTALT 

GDS Academy udbyder nu 11 kurser drevet af 50 medar-

bejdere (både undervisere og administrativt personale) og 

opererer fra fire beliggenheder i England. Akademiet har 

løbende udgifter svarende til 3,5 mio. pund årligt, og finan-

sieringsmodellen er hovedsageligt baseret på brugerbetaling. 

Kurserne henvender sig til både forretningsmedarbejdere og 

medarbejdere i DDaT-stillinger (Digital, Data and Technology) 

samt ledere af teams med medarbejdere i disse stillinger. 

Indholdsmæssigt fokuserer kurserne på leveringen af digitale 

services, agile metoder, værktøjer og brugerorienteret design. 

RESULTATER 

Siden oprettelsen i 2016 har GDS Academy haft over 7.800 

deltagere og forventer at have ca. 3.000 deltagere i 

gennemsnit om året. 

FEM LÆRINGSPUNKTER 

1. Undgå anvendelse af omkost-

ningstunge leverandører, men 

fokusér i stedet på at opbygge 

ressourcerne til selv at kunne 

drive akademiet og samtidig 

opkvalificere instruktører som 

interne meningsdannere og 

ressourcepersoner 

2. Opbyg en digital platform tilknyttet 

akademiet for at lagre undervis-

ningsmateriale men også til e-

læringsformål 

3. Arbejd fra starten efter at få en 

mere formel akkreditering på 

udvalgte kurser for at øge 

attraktiviteten af kurserne 

4. Anerkend og kommuniker, at 

coaching og mentorordninger 

lokalt på arbejdspladserne bør 

være en topprioritet 

5. Start med et begrænset udvalg af 

kurser (to til tre) i opstartsfasen. 
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GDS ACADEMY: Britiske erfaringer med tværstatslig it- og digital 

kompetenceudvikling (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Rammerne for undervisningen på GDS Academy har ændret sig, siden det blev et 

tværstatsligt akademi i 2016. De tidligere 8-ugers basisforløb inden for digital og agil 

forståelse er nu komprimeret til bruger-betalte 2-ugers forløb, hvor kursister 

introduceres til over 25 læringsmoduler i det samlede træningsforløb, hvor team-

baserede simulationer og opgaver er i højsædet. Målgruppen for disse kurser er 

ikke begrænset men således åben for både forretningsmedarbejdere og it-

specialister.  

Offentlige ledere i den britiske civiltjeneste kan vælge at tage et 3-dages snapshot-

kursus i samme materiale, omend kurset er komprimeret for at gøre det lettere at få 

til at passe ind. Ligeledes kan politikere tage et pixie-forløb på én dag, hvor 

koncepter og begreber defineres.  

Læringsformerne udvikler sig ligeledes i takt med, at bedste praksis og 

læringslitteraturen udvikler sig. GDS forsøger at anvende en blended learning-

tilgang, hvor selvstudier, gruppearbejde, real-life simulationer, undervisning og e-

læring kombineres for at gøre det udfordrende, sjovt og vedkommende at deltage. 

Akademiet har over tid bevæget sig væk fra en finansieringsmodel baseret på et 

centralt budget og hen imod en                  

brugerbetalingsmodel i takt med,                     

at antallet af kurser er vokset, og                 

antallet af kursister ligeledes er                    

øget. Således er akademiet for       

nuværende økonomisk bæredygtigt                      

i forhold til at dække egne drifts-         

udgifter.  

 

  

 

 

Interesseret i at læse videre? Tilgå yderligere baggrundsmateriale her: https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-profession-capability-framework  

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

• Akademiets kursuskatalog er i stigende grad fyldt af undervisning i og 

omkring de kulturelle elementer ved ny teknologi. Dette kommer ud af en 

erkendelse af, at der skal et kulturelt skift til blandt medarbejdere og ledere i 

den britiske centraladministration, hvis staten skal realisere digitaliseringens 

potentialer til fulde. Således handler kurserne i væsentlig grad om at kunne 

arbejde med it-udviklingsteams, samarbejde på tværs af kompetence- og 

fagområder, forstå digitaliseringens potentialer og sætte dette i kontekst til 

ens egen arbejdsgang 

• Der er estimeret 17.000 offentligt ansatte i DDaT-stillinger i den britiske 

centraladministration, og man har fra centralt hold udarbejdet standardiserede 

beskrivelser af hver enkelt it-stilling og samlet disse i et capability framework. 

I alt er der 38 rollebeskrivelser, opdelt i seks kategorier: Data, IT operations, 

Product and delivery, QAT, Technical and User-centred design. 

Beskrivelsernes formål er, at der er en transparent og tilgængelig måde for 

alle at lære, hvad de forskellige roller udfører i centraladministrationen, og 

opnå en forståelse af, hvilke kompetencer der kræves i forskellige stillinger. 

Dette udgangspunkt hjælper ikke blot akademiet med at identificere ”officielle 

behov” på tværs af staten men også brugerne af akademiet til at identificere 

og italesætte bestemte it-kompetencekrav i udviklingssamtaler og lignende. 

Se link nederst på denne side for uddybende information om 

rollebeskrivelserne  

• Akademiets administration vedligeholder en såkaldt ”product backlog” 

(opgaveliste ift. løbende forbedringer), hvor alle evalueringer af kurser 

gemmes og monitoreres. Ligeledes analyseres kursisternes tilfredshed samt 

deltagertal, og der træffes nødvendige justeringer til kursusudbuddet baseret 

på efterspørgsel og tilfredshed med jævne mellemrum.  

 

 


