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Der afsættes midler til, at lærere kan komme i kortere forløb i en virksomhed. Formålet er, at lærerne 
ajourfører deres viden om den nyeste faglige udvikling inden for faget og branchen. Lærerne skal klædes på til 
at styrke dels praksisrelateret undervisning på grundforløbet, dels samarbejdet med praktikoplærere i 
praktikvirksomhederne om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og praktikuddannelsens 
indhold. Reformen skal sikre, at denne virksomhedsbaserede faglige kompetenceudvikling af lærerne anvendes 
både i den enkelte skoles udvikling af praksisrelateret undervisning og i skolens samarbejde med 
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Til at understøtte elevernes evne til at koble teori og praksis skal den praksisrelaterede undervisning på både 
grund- og hovedforløb styrkes. Dette skal ske ved, at læreren systematisk bruger eksempler fra 
erhverv/branche eller gennemfører casearbejde, forsøg eller simulation. En styrkelse af den praksisrelaterede 
undervisning omfatter derudover, at læreren forklarer eleverne, hvorfor de skal lære noget bestemt, og 
hvordan de kan bruge det, de lærer, i udøvelsen af erhvervet …

Kilde: Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. 24. februar 2014



Igangsættelse af program

Formål: Udvikling og gennemførelse af korte 
virksomhedsforløb, der kan inspirere andre til hvordan lærere 
kan tilegne sig ny viden om nye teknologier, materialer, 
metoder, processer m.m. der bliver anvendt i 
virksomheder/organisationer.

Dette med henblik på, at lærerne bruger denne nye viden til 
at øge praksisrelateringen i undervisningen inden for deres 
fagområde.

Før Under Efter Omsættelse til  ny, 
forbedret undervisning



Analysegrundlag

• Der er i alt 21 erhvervsskoler, der har udviklet og afprøvet korte 
virksomhedsforløb gennem egne, lokale projekter.

• Faglig spredning (tekniske, merkantile, sundhedsfaglige) og geografisk 
spredning (hele DK)

• Skoleprojekterne har kørt fra d. 1. marts 2015 til d. 29. februar 2016

• Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, og Teknologisk Institut 
har indsamlet empiri og udarbejdet den tværgående analyse samt 
arbejdet som konsulenter på skolernes projekter

• Logbøger fra lærere, der har deltaget i et forløb
• Gruppeinterviews med lærere og (projekt)ledere
• Opsamlinger og referater fra 8 regionale klyngemøder

Program
Projekt

Projekt

Projekt
Projekt

Projekt

Projekt

Løbende indsamling af empiri på tværs af projekter



Hvorfor arbejde med kortere 
virksomhedsforløb?



Hvorfor deltage i kortere virksomhedsforløb?

Kvalificering af 
undervisning 

og uddannelse

Faglig 
opkvalificering

Styrket samarbejde 
om elevernes 

samlede 
uddannelsesforløb Etablering af nye 

og styrkelse af 
eksisterende 
relationer og 

netværk



Kvalificering af undervisning og uddannelse
med henblik på større praksisrelatering

Udvikling og 
kvalificering

af 
undervisning 

og uddannelse 

• Systemer, processer, metoder, maskiner, materialer m.m. – hvilke, 
hvordan

• Arbejdsområder og opgaver der bliver arbejdet med

• Hvordan der bliver arbejdet med opgaverne og faget

• Brancheudvikling

Faglig kompetence-
udvikling

•Hvilke opgaver og arbejdsområder arbejder lærlingene med

• Systemer, processer, materialer, metoder, maskiner m.m. – hvilke, 
hvordan

• Hvordan arbejder lærlingene og de ansatte med opgaverne og faget

• Hvordan arbejder virksomheden med praktikmål og lærlingenes læring

Viden og indsigt i 
elevernes hverdag i 

virksomheden

• Bedre kommunikation og større gensidig forståelse for hinandens 
'verdener'

• Bruge virksomhedsforløbene som 'døråbner' til at skabe fremtidige 
samarbejdsmuligheder om f.eks. praktikpladser

• Udvikle  relationer til personer, der kan inddrages i undervisningen på 
skolen

Etablere nye eller 
styrke eksisterende 

netværk og 
relationer



Eksempel på motivation for kortere virksomhedsforløb
med fokus på faglig kompetenceudvikling

"Jeg skal i efteråret 2015 til at undervise i avl første 
gang. Den teoretiske del af faget kan jeg nemt læse op 
og repetere, men jeg mangler lidt føling med den 
praktiske avlsdel. Samtidig er der sket rigtig meget på 
området, siden jeg arbejdede med praktikavl. Det nye 
indeks (NTM) er i højere grad blevet inddraget i 
tyreudvælgelsen, genomisk selektion er meget mere 
brugt og et nyt registreringssystem (DMS) er taget i 
brug med nye udskrifter og muligheder" (Lærer).



Eksempel på motivation for kortere virksomhedsforløb
med fokus på elevernes hverdag i virksomheden

En faglærer har været på et auto-værksted, hvor han blandt andet gerne ville undersøge, hvad virksomheden 
forventer, at elever fra hovedforløbet skal kunne. Han har selv arbejdet i mange år på auto-værksteder og har 
også undervist mange elever på hovedforløbet. Med det udgangspunkt har han haft nogle anelser om, at 
eleverne her ikke helt kan det, som virksomhederne forventer.

Ude i virksomheden skal teamet, som læreren følger og arbejder sammen med, på et tidspunkt arbejde med 
fejlfinding på en bil. Metode til fejlfinding er en af de ting, som eleverne lærer om på skolen, så eleven burde 
vide, hvordan denne opgave skal løses. 

En svend stiller en diagnose på bilen; der skal skiftes en ventil i en gearkasse, og teamet skifter komponenten 
uden at tænke mere over det. Læreren, der ved at det kræver at man kører i bilen for at stille diagnosen, siger 
ikke noget. For som han siger 'jeg har jo egentlig ikke noget med virksomheden at gøre'. Så sætter de en tester 
på bilen, der viser, at der stadig er fejl, og at der er noget galt med spændingsforsyningen. 

Næste skridt er derfor at måle spændingen, men ifølge læreren bliver dette gjort med et forkert 
måleinstrument. Da de ikke finder noget, kører de en tur i bilen. De kører 200 meter, så går bilen i stå. De har 
testeren med sig, som melder, at der stadig er noget galt med spændingsforsyningen.

Tilbage på værkstedet spørger læreren, om de ikke skal prøve med den procedure for fejlfinding, der begynder 
med at finde spændingen med et multimeter. Så bliver eleven bedt om at hente et multimeter, der er det 
rigtige måleinstrument. De finder ud af, at der kun er 7 volt på en ledning der skal være 12 volt på, og at dette 
skyldes et defekt relæ. De skifter relæet; bilen kan køre igen.



Erfaringerne er, at kortere virksomhedsforløb

Skaber adgang til 

• Viden om praksis, som der ellers ikke er adgang til, da den ikke er beskrevet

• Rum, hvor det er legitimt at lærerne er til stede i virksomhederne med det formål at 
tilegne sig ny viden og erfaring om nogle af de praksisser der er her

Kan skabe rum 

• Hvor flere former for læreprocesser kan finde sted

• Hvor refleksion og kvalificering af ny tilegnet viden om praksis kan finde sted

• Hvor lærere og ansatte på virksomhederne kan mødes på nye måder om at arbejde 
sammen om at skabe bedre sammenhæng i uddannelserne

• For udvikling af relationer, der kan bruges fremadrettet til fortsat udvikling af 
undervisningen og uddannelserne

Giver lærerne

• Nye ideer og inspiration både til nyt indhold i undervisningen og nye materialer, 
opgaver, projekter m.m. og justering af eksisterende

• Eksempler, cases m.m., der kan erhvervsrette deres undervisning yderligere

• Troværdighed og autencitet i lærerrollen, som fagpersoner der ved noget om det fag og 
den virksomhedspraksis, som eleverne også deltager i



Før-fasen
- Overvejelser i forbindelse med 

forberedelse af kortere 
virksomhedsforløb



Overvejelser i før-fasen

Et velovervejet formål

Formålet med virksomhedsforløbene har betydning for de efterfølgende  valg og muligheder. Hvis 
et virksomhedsforløb har til formål at øge lærernes indblik i nyeste teknologi, er det eksempelvis 
essentielt at besøge virksomheder, der anvender disse.

• Hvor i organisationen skal virksomhedsforløbene skabe værdi?

• For hvem skal forløbene skabe værdi? 

• Hvilke forventninger/krav skal der være til anvendelsen af den nye viden og de nye erfaringer, 
som lærerne tilegner sig?

• Er der nogle typer virksomheder der – med udgangspunkt i formålet – er vigtige at etablere 
et samarbejde med, om virksomhedsforløbene?

• Hvordan skal forløbene skabe værdi for de virksomheder, som lærerne samarbejder med?

Og derudover

• Hvilke lærere skal i virksomhedsforløb?

• Hvilke virksomheder skal de ud på?

• Hvor lang tid skal forløbet vare?

• Hvilke deltagelsesformer?



Hvilke lærere skal i virksomhedsforløb?

Hensyn og 
overvejelser i 
forbindelse 
med valg af 

lærere

Nye og/eller 
erfarne lærere

Faglærere 
og/eller 

grundfagslærere

Det er frivilligt for 
lærerne at 

deltage

Lærere der skal 
deltage bliver 

udpeget

Alle lærere skal 
deltage

Hvem? Hvordan?



Erfaringerne er, at kortere virksomhedsforløb

Er en fleksibel ramme, der gør at skolerne kan designe deres tilgang til valg af 
lærere ud fra egne individuelle behov og kultur

At det er vigtigt at skolerne gør sig nogle organisatoriske overvejelser om og 
vurderer

• Hvilke lærere der skal deltage
- Hvor er der behov?
- Hvem har behov?
- Kobling  til andre aktiviteter, der kan skabe synergi til udvikling af 

undervisningen

• Hvordan lærerne skal vælges
- individuelt afsæt - Frivillig deltagelse: Hvem har lyst/er motiverede?
- organisatorisk afsæt - udpeget deltagelse (nogle eller alle): Hvem har 

skolen behov for deltager? 



Under-fasen

- Overvejelser i forbindelse med 
deltagelsesformer  i kortere 

virksomhedsforløb



Deltagelsesformer

Deltagelses-
former

Elev, vikar, ansat, 
hospitant m.m.

Interviewer Observatør

Deltager



Eksempel på forskellige deltagelsesformer i et 
kortere virksomhedsforløb

• ”Jeg fik så lejlighed til at gå rundt selv og tale med de 
ansatte, hvilket var fedt. At have dem på to-mands 
hånd, så får man virkelig noget af vide. Jeg blev senere 
koblet på et sjak, der var nede i motorrummet på et 
skib (nu forstår jeg bedre, hvorfor det er godt, at et sjak 
er sammentømret og har kendt hinanden længe, og 
hvorfor det kan være svært at komme ind i et gammelt 
sjak som ny). Sikke en larm, man kunne jo stort set ikke 
kommunikere. Om man så råber alt hvad man kan, kan 
man faktisk ikke høre hinanden. Så er det fedt, at man 
ved, hvad hinanden gør og laver. Plads er der intet af, 
så man må kravle og bøje sig hele tiden (Logbog, 
lærer).



Erfaringerne er, at

• Lærernes deltagelsesformer afhænger af flere forhold. Det kan være hvad læreren synes 
han/hun har kompetencer til, hvad læreren har lyst til samt hvad der er praktisk muligt i 
virksomheden

• Forskellige kilder i virksomheden giver adgang til forskellig viden om/ perspektiver på denne

• Forberedelse af både interviews og mere uformelle samtaler hjælper lærerne med at holde 
fokus i samtalerne under besøget i virksomhederne

• Nogle lærere har et højt udbytte af deres virksomhedsforløb, når de kombinerer 
interviews/samtaler med observationer af praksis

• Mange lærere har et højt udbytte af deres virksomhedsforløb, når de kombinerer (primært) 
deltagelse i løsning af arbejdsopgaver i virksomheden, suppleret med interviews/samtaler og 
observationer af praksis

• Flere lærere ser deres egen deltagelse i virksomhedens praksis, som en forudsætning for at 
de kan tilegne sig ny viden om praksis

• Nogle lærere peger på, at når de deltager i praksis kan de bedre møde de ansatte 'i 
'øjenhøjde'. Dette kan give adgang til mere uformelle samtaler med de ansatte om hvad 
arbejdet kræver af kompetencer, som de ellers ikke ville have fået

• Flere lærere ønsker ikke at være 'til ulejlighed', når de er i virksomheden, og ønsker at give et 
bidrag til denne ved at deltage i udførelsen af opgaver



Efter-fasen

- Overvejelser i forbindelse med 
spredning og forankring af nye ideer, 

inspirationer, viden osv. til mere 
praksisrelateret undervisning



Hvordan forankre og sprede ny viden, 
ideer, inspirationer m.m. på skolen?

Tilgange til 
opsamling -
refleksions-
processer og 
videndeling

Individuel 
formaliseret 
opsamling

Formaliseret 
opsamling via MUS

Formaliseret 
kollektiv opsamling 

og videndeling

Uformel 
refleksionsproces



Erfaringer er, at
• De kollektive opsamlinger bidrager – ud over den individuelle refleksionsproces – også til at 

styrke videndelingen og til at forankre den indhentede viden og erfaring mere bredt på 
skolerne

• Præsentationer for kollegaer og ledere bidrager til lærernes refleksioner over og arbejde med 
at systematisere deres indhentede viden erfaringer

• Formaliseret opfølgning kan have positive effekter på både forberedelse og gennemførelse af 
forløbene, da det er med til at skabe klare forventninger til lærernes udbytte af forløbene. 
Nogle skoler integrerer opsamlingerne i deres medarbejderudviklingssamtaler

• De kollektive, formaliserede opsamlinger kan antage forskellig form. Det kan for eksempel 
være korte præsentationer på fælles lærermøder– orienteringsmødet – der primært har til 
formål at videndele med kollegaer. Eller det kunne være opsamlingsværksteder, der ud over 
videndeling også kan bruges som refleksionsværksteder, hvor den indhentede viden er blevet 
diskuteret og systematiseret sammen med kollegaer

• Hvor opsamlingerne sker uformelt og ikke er understøttet organisatorisk, hviler videndeling 
og omsættelse af den ny viden til udvikling af undervisningen i høj grad på den enkelte lærers 
motivation, tid, ressourcer m.m., snarere end det bliver et egentligt organisatorisk til- eller 
fra-valg.



Hvilke virksomheder 
skal forløbet foregå i samarbejde med?

Hensyn og 
kriterier for valg 
af virksomheder

Faglig opkvalificering

• Position

• Fremtidsorienteret

• Specialviden og 
specialopgaver

• Viden om mange forhold 
og bredde i opgaver og 
jobfunktioner

Indsigt i elevernes praksis

• Antal elever

• Langvarige samarbejder

• Interesse i lærlingenes 
uddannelse

• Interesse i at samarbejde 
med skolen om lærlingenes 
uddannelse

Relationer og netværk

• Gensidig forståelse af 
hinandens 'verdner

• Inddrage medarbejdere fra 
virksomheder i 
undervisningen

• Fremtidige 
samarbejdsmuligheder



Erfaringer  ifb med 
organisering og planlægning

• Formøder med virksomhederne bidrager positivt til en 
forventningsafstemning, der er med til at kvalificere indhold, form og 
udbytte af forløbene

• Varigheden af de kortere virksomhedsforløb må vurderes i forhold til det 
aktuelle forløb og sættes i forhold til de aktuelle formål, der er formuleret

Overvejelser om timingen af forløbenes under-fase kan med fordel omfatte

• Hvordan skal virksomhedsforløbene placeres i forhold til lærernes øvrige 
arbejdsopgaver og –belastning (planlægningsperspektiv)?

• Hvordan skal virksomhedsforløbene placeres i forhold til hvornår der 
bliver arbejdet med – for undervisningen – relevante opgaver i 
virksomheden (indholdsperspektiv)?

• Skal timingen af forløbene være styret af lærernes og skolernes planer og 
arbejdsopgaver eller af virksomhedernes planer og arbejdsopgaver, mao. 
de muligheder der viser sig her



Outro

”Jeg synes man skal gribe chancen og se at 
komme ud i det … …

Man kan kun blive rigere af at gøre det” 
(Interview, lærer).


