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En undersøgelse af sammenhængen mellem færdige kandidaters uddannelse og 
beskæftigelse 
 
 
VMK sendte i december 2005 spørgeskemaer ud til 96 kandidater, dimitteret fra 
konservatoriet i perioden 1997 til og med 2002. Af disse spørgeskemaer har vi fået 56 
retur, hvilket svarer til en svarprocent på 58,3. 
 
Spørgeskemaet var koncentreret omkring spørgsmålene: 
 

• Er du beskæftiget inden for musik/musikrelaterede opgaver?      
 

• Beskæftigelsesgrad?  
 

• Hvad vurderer du har været afgørende for din ansættelse? 
 

• Anvender du de specifikke faglige kompetencer, som du erhvervede gennem 
uddannelsen? 

 
• Har du savnet fag / kompetencer i din uddannelse på VMK? 

 
• Har du eller har du haft behov for efteruddannelse inden for dit erhverv?  

 
Inden for hver spørgsmålskategori blev der stillet flere supplerende og uddybende 
spørgsmål med henblik på at give et så nuanceret billede af sammenhængen mellem 
uddannelse og beskæftigelse som muligt.  
Ligeledes blev der inden for alle uddannelsesretninger (klassisk, rytmisk, kirkemusik etc.) 
spurgt om hvert enkelt fags relevans i forhold til den nuværende beskæftigelse. 
 
Besvarelserne inden for de enkelte kategorier af spørgsmål fordelte sig således: 
 

• 92,7 % svarer ja til at være beskæftiget inden for musik/musikrelaterede opgaver 
 

• 80 % har en beskæftigelsesgrad på ¾ tid eller mere. ( 67,3 % har fuldtids 
beskæftigelse eller mere) 

 
• 94, 6 % vurderer, at det i meget høj grad / i høj grad har været afgørende for den 

nuværende ansættelse, at vedkommende har de rette faglige kvalifikationer (57,1 % 
siger ”i meget høj grad”) 

 
• 67,8 % siger, at de i meget høj grad / i høj grad anvender de specifikke faglige 

kompetencer, som de erhvervede gennem uddannelsen. (32,1 % / 35,7 %) 
 

• 67,9 % siger ja til, at de har savnet fag / kompetencer i uddannelsen på VMK 
 



• 75 % siger ja til, at de har eller har haft behov for efteruddannelse inden for deres 
erhverv 

 
Selvom svarprocenten ikke er helt tilfredsstillende, kan det alligevel forsvares at uddrage 
en række tendenser af den gennemførte undersøgelse.  
 
Det er glædeligt, at så mange af VMK’s kandidater er beskæftiget og mindst lige så 
tilfredsstillende er det, at de er beskæftiget inden for deres fagområde – altså inden for det 
felt, hvortil deres uddannelse har kvalificeret dem.  
 
Når over 90 % af de adspurgte giver udtryk for, at deres faglige kvalifikationer har været 
afgørende for deres nuværende ansættelse, så viser det, at den efterstræbte 
sammenhæng mellem uddannelse og senere beskæftigelse er til stede. Arbejdsmarkedet 
anerkender dermed konservatoriets faglige niveau og kunstneriske prioriteringer, som 
disse kommer til udtryk i vore uddannelser.  
 
Alligevel mener over 67 %, at der har manglet fag / kompetencer i uddannelsen, ligesom 
75 % har eller har haft behov for efteruddannelse. Ikke mindst disse udsagn er værdifulde 
for konservatoriet, idet det er her – og ikke mindst i alle de mange skriftlige uddybninger 
heraf, som de adspurgte har suppleret deres besvarelse med – at VMK kan videreudvikle 
og forbedre vore uddannelser.  
 
Der er f.eks. rigtig mange, der peger på et behov for flere kompetencer inden for 
markedsføring, IT og administration. Mange af vore kandidater skal ’sælge sig selv’ på et 
mangfoldigt musikarbejdsmarked, og her peges der på mangler i uddannelsen.  
 
Ligeledes efterspørges mere teoretisk pædagogik og psykologi, som kan ruste den enkelte 
til bedre at kunne håndtere ’den virkelige verden’, som én skriver. Rigtig mange kandidater 
fra VMK er beskæftiget med undervisning, og det er i denne sammenhæng, det teoretiske 
/ pædagogiske fundament skal anvendes.  
 
VMK vil arbejde videre med en vurdering og mulig implementering af undersøgelsens 
væsentlige udsagn. Endvidere er der nu etableret en mulighed for at vende tilbage til vore 
kandidater med yderligere spørgsmål, således at konservatoriet på denne måde har sikret 
sig en værdifuld referencegruppe i forhold til nuværende og kommende uddannelser.  
 
   
 
 
 
 


