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Voksne med svage basale færdigheder   
- hvordan kan vi få løftet flere?
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De vigtigste hovedpointer fra: 

• Virksomhedernes behov for basale færdigheder 
(2017)

• It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked 
(2017)

• Styrk voksnes vedholdenhed – inspiration til 
lærere (2017)

Hvad skal du huske mandag morgen? 
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Hvad får du med i dag? 
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Virksomhedernes behov for basale 
færdigheder (EVA 2017)



Kilde: EVA 2017: Virksomhedernes behov for basale færdigheder
https://www.eva.dk/eva/projekter/2016/virksomhederne-som-rekrutteringsvej-til-fvu/hent-udgivelser/virksomheders-behov-for-basale-faerdigheder
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Virksomhederne & basale færdigheder

1. Flertallet af virksomheder oplever ikke svage basale 
færdigheder som en udfordring i opgaveløsningen

2. Virksomheder har forskellige strategier til at håndtere 
behov (brandslukning vs. opkvalificering)

3. Kendskabet er lavt – 4 ud af 10 har aldrig hørt om FVU

4. Kun 25 % af virksomhederne med opkvalificeringsbehov 
oplever FVU som relevant. 

https://www.eva.dk/eva/projekter/2016/virksomhederne-som-rekrutteringsvej-til-fvu/hent-udgivelser/virksomheders-behov-for-basale-faerdigheder


Læsning Skrivning Matematik

Næsten alle 2 % 2 % 1 %

En del 4 % 6 % 3 %

Nogle få 33 % 35 % 20 %

Ingen 61 % 57 % 74 %

Ved ikke 0 % 0 % 0 %

Total 100 % 100 % 100 %
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1: Flertallet oplever ikke behov

Hvor mange af de ufaglærte medarbejdere har behov for 
bedre læsefærdigheder hhv. regnefærdigheder for at kunne leve 
op til de forventninger, der er på arbejdspladsen?
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2. To forskellige strategier

Brandslukning
• Reformulering eller fratagelse af opgaver 
• Arbejdsdeling

Formel og uformel opkvalificering
• Sidemandsoplæring
• Progression i opgavevaretagelse
• Intern undervisning og test
• Formel undervisning/uddannelse
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3. Kendskabet til FVU er begrænset

• 4 ud af 10 virksomheder kender ikke FVU

• 60 % af virksomhederne kender FVU i varierende grad. 
• Kun 7 % har indgående kendskab

• Større virksomheder kender FVU bedre end de små 
• 80 % kender FVU blandt virksomheder med 100+ 

ansatte
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4: Få virksomheder ønsker mere 
kendskab til FVU

I hvilken grad vurderer du, at det vil være relevant for din virksomhed 
at få kendskab til FVU? (n = 757)
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Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder.
Note: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der til spørgsmål om kendskab til FVU-kurser har svaret enten ”Kender, men kun af navn”, 
”Har ikke kendskab til FVU” eller ”Ved ikke”.
De respondenter, der har svaret ”Ved ikke” til dette spørgsmål, er sorteret fra pga. for få respondenter i kategorien.
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• Hvorfor oplever 
virksomhederne ikke i 
højere grad FVU som 
relevant? 

• Hvordan kan vi i højere 
grad fange 
virksomhedernes 
interesse? 

Hvad skal der til for at løse udfordringen? 
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It-færdigheder på et digitaliseret 
arbejdsmarked (EVA 2017)



Kilde: EVA 2017: It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked
https://www.eva.dk/eva/projekter/2016/voksne-med-svage-basale-it-faerdigheder/hent-udgivelser/it-faerdigheder-pa-et-digitaliseret-arbejdsmarked
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Utilstrækkelige it-færdigheder er en 
udfordring for opgaveløsningen

• Næsten hver 2. virksomhed har ufaglærte eller faglærte 
medarbejder med behov for forbedrede it-færdigheder.

• Hver fjerde dansker mellem 16 og 65 år, svarende til ca. 1 mio. 
personer, har svage it-færdigheder (PIAAC)

• Tæt sammenhæng mellem svage læse- og it-færdigheder 
(PIAAC)

• Virksomhederne vurderer, at it-færdigheder er relevante for alle 
deres medarbejdere

• Virksomhederne oplever ofte først svage færdigheder i 
forbindelse med fejl og ikke tilfredsstillende opgaveløsning



Ufaglærte Faglærte

Procent Procent

Næsten alle 4 % 3 %

En del 12 % 7 %

Nogle få 31 % 33 %

Ingen 52 % 56 %

Ved ikke 1 % 0 %

Total 100 % 100 %
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Voksne med svage basale it-færdigheder 

Hvor mange af de hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere har 
behov for bedre grundlæggende it-færdigheder for at kunne 

leve op til de forventninger, der er på arbejdspladsen?



• It er en integreret del af mange medarbejderes 
arbejdsdag, det peger på et stigende behov for it-
færdigheder og som minimum et grundlæggende it-
færdighedsniveau

• Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer mangler 
overblik over, hvilke muligheder der er for VEU inden for 
it-færdigheder

• Især kommunikation og dokumentation digitaliseres

• Det stiller også krav til læse-, skrive- og regnefærdigheder
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Voksne med svage basale it-færdigheder  



• 69 % af virksomhederne oplever et delt ansvar for basale 
færdigheder, herunder it-færdigheder

• Virksomhederne forventer et grundlæggende niveau

• Virksomhederne oplever, at de har de kurser, de har behov for:

• Kurser til superbrugere

• Redskabskurser

• Introkurser

• FVU- og OBU-kurser

• 28 % af virksomhederne ville benytte kurser i FVU-it, mens 43 
% svarer måske 
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Voksne med svage basale it-færdigheder 
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Styrk voksnes vedholdenhed
- Inspiration til lærere
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Får vi blik for

• At læringsmål er individuelle

• At et FVU forløb både skal 
give færdigheder og styrke 
det fremtidige arbejde med 
færdigheder

• At voksnes vej til 
læringsmålet ofte ikke er lige

• At læring kan ske både i og 
uden for 
undervisningssituationer

Med vedholdenhed som perspektiv
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Vedholdende voksne arbejder med at styrke deres 
færdigheder til de har nået deres læringsmål.

De deltager i undervisning, så længe de kan. Når de ikke 
kan deltage i undervisning, arbejder de stadig med at 
styrke deres færdigheder.  De vender tilbage til 
undervisning, når deres livssituation tillader det.

(Bearbejdet efter Comings 2007)



Læring kan ses som en proces, der er afhængig af den 
voksnes tænkning om læring.

Den tænkning påvirkes af de relationer og den kontekst, 
den voksne indgår i.

I kan være med til at skabe nye erfaringer.

- Og vi ved at de erfaringer, den voksne gør sig med læring, 
er det, der har størst betydning for vedholdenhed. 
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I kan gøre en stor forskel
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Tre fokusområder, der 
kan styrke voksnes 
vedholdenhed

• Individuelle målsætninger

• Evaluering og feedback

• Undervisningsdifferentiering



Individuelle målsætninger

Tal med deltagerne om deres individuelle mål



• Italesæt betydningen af vedholdenhed (det tager tid) 

• Støt deltagerne i at formulere deres egne mål med 
læsning & matematik

• Mød deltagerne med overbevisning

• Hjælp med at omsætte mere langsigtede mål til 
opnåelige delmål 

• Inspirer deltagerne ved at give eksempler på andre, der 
har nået deres mål
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Sådan kan I arbejde med mål



22

Evaluering og feedback

Synliggør progression og tal om indsats og 
strategi



• Synliggør progression i samtaler– hvad har du lært? 
Hvad er lettere nu end før?

• Brug hyppig selvevaluering

• Støt deltagerne i at udvikle gode læringsstrategier (fx 
organisering af materialer)

• Støt deltagerne i selv at se, hvordan deres indsats betyder 
at de bevæger sig mod deres egne mål (Sammenhæng 
ml indsats og resultat)
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Sådan kan I arbejde med progression
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Undervisningsdifferentiering

Differentier efter opgave, forventning og strategi



• Brug evaluering til at tilpasse undervisningen til hver 
enkelt deltagers behov

• Giv mange succeser i starten af forløbet

• Differentier indholdet efter interesser og mål

• Differentier sværhedsgraden af undervisning og opgaver 

• Men: Differentier også efter forventning og strategi
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Sådan kan I arbejde med differentiering
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Fem gode råd til processen

1) Arbejd sammen

2) Vælg de bedste idéer

3) Start i det små

4) Giv sparring

5) Vær tålmodige
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Tak for i dag 

www.eva.dk/voksen-efteruddannelse
www.eva.dk/vedholdenhed
Christina Laugesen, chl@eva.dk
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