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Indhold

Dette oplæg handler om FVU som virksomhedsrettet undervisning, og hvorfor virksomheder 
bør iværksætte undervisning for medarbejdere i FVU-målgruppen.

Der gives en introduktion til FVU-fagenes målgruppe og formål samt et bud på, hvordan 
FVU-undervisningen kan etableres i virksomhedsrettet regi samt organiseres i form af  FVU-
dansk og FVU-digital som redskabsfag for øvrige FVU-fag (FVU-engelsk og FVU-
matematik).
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Agenda

• FVU-fag og målgruppe

• Er der stadig behov for FVU?

• FVU-dansk og FVU-digital som redskabsfag

• Virksomhedsrettet FVU – hvem, hvorfor, hvordan og hvad?

• Virksomhedsrettet FVU – eksempel på sammenhæng mellem FVU-fag

• Virksomhedsrettet FVU-undervisning - erfaringer

• Erfaringsudveksling/idégenerering

• Tak for i dag
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Er der stadig behov for FVU?
- Ny rapport: Voksnes basale færdigheder (VIVE 2022)

”Der er både absolut og relativt set færre voksne med mindre gode færdigheder i BSS (Basic Skills Survey) end i 
PIAAC. Antallet af  16-65-årige med mindre gode læsefærdigheder er faldet fra ca. 569.000 
til ca. 460.000, mens antallet med mindre gode regnefærdigheder er faldet fra ca. 517.000 til ca. 406.000. I 
samme periode er uligheden i fordelingen af  de voksnes basale læse- og 
regnefærdigheder steget. For eksempel er forskellen i færdighedsniveauet mellem personer 
på det højeste og det laveste uddannelsesniveau blevet større.(…)

Vi kan ikke udelukke, at den fundne stigning i voksnes læse- og regnefærdigheder fra 2011/12 til 2020/21 er 
overvurderet. Det skyldes forskellige forhold, der udfordrer sammenligneligheden mellem PIAAC og BSS. (…) 
Overvurderet stigning eller ej: Resultaterne understreger, at der fortsat er et stort antal voksne 
i den arbejdsdygtige alder, der har lave læse- og regnefærdigheder.”
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FVU-målgruppen (VIVE2022) 
Uddybning

Det er langt hen ad vejen de samme persongrupper, der har hhv. gode og mindre gode færdigheder i PIAAC og i 
BSS:

• 55-65-årige

• Mænd (læsning)/kvinder (regning)

• Personer med grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse (sidstnævnte kun læsning)

• Personer, der ikke har dansk som modersmål

• Personer, der har et godt, nogenlunde eller dårligt helbred

• Personer, der er ledige eller indgår i gruppen ’andre uden for arbejdsmarkedet’

• Beskæftigede i den private sektor (læsning)/beskæftigede i den offentlige sektor (regning)

• Selvstændige (VIVE2022).
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Barrierer for deltagelse i FVU

• Bestemte habitusformer og felter (Bourdieu)blandt kortuddannede gør, at mange i denne 
gruppe ikke efterspørger efteruddannelse.

• Dette kan begrundes i blandt andet negative skoleoplevelser og manglende selvoplevet behov, 
set i forhold til den aktuelle arbejdssituation.

• Blandt nogle kan der eksistere en oplevet trussel mod deres status (symbolske kapital) på 
arbejdspladsen.

• I enkelte tilfælde kan arbejdspladsens kollektiv/kultur sætte barrierer op for lysten til 
deltagelse.(AAU,2010)
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FVU-fag og målgruppe

FVU-målgruppen er i udgangspunktet kortuddannede voksne (25 år) med dansk oprindelse, hvis basale 
færdigheder på et eller flere af  de FVU-faglige områder er utilstrækkelige.

FVU-fagene omfatter

• FVU-dansk

• FVU-matematik

• FVU-start

• FVU-engelsk

• FVU-digital
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FVU-dansk og FVU-digital som redskabsfag
FVU-dansk

Deltagere i FVU-dansk vil typisk ligge i eller i nærheden af  det gule felt.

FVU-dansk er målrettet usikre og utrænede læsere med færre erfaringer med skriftsproget end 
øvede læsere. Usikre og utrænede læsere er både i risiko for lavere læsehastighed, nedsat 
sprogforståelse og læseforståelse, svagere stavefærdigheder og vanskeligheder med skriftlig 
fremstilling. Det har for FVU-målgruppen ofte (haft) konsekvenser for deltagelse i/forståelse 
af  andre fag.
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FVU-dansk og FVU-digital som redskabsfag
FVU-digital

• FVU-digital er målrettet deltagere med begrænsede, eller ingen, digitale færdigheder. Det 
moderne arbejdsmarked stiller i stigende grad krav til medarbejdernes digitale færdigheder. 
Begrænsede digitale færdigheder kan derfor udfordre individets mulighed for tilknytning til 
arbejdsmarkedet, eller sætte begrænsninger for virksomhederne.

• Undervisningen i FVU-digital skal bidrage med kendskab til og erfaring med at anvende 
digitale løsninger på arbejdsmarkedet og hermed skabe en forståelse for digitale løsningers 
indflydelse på arbejdslivet med afsmittende positive effekter på fremtidige job, uddannelse, 
privat- og samfundsliv.
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Virksomhedsrettet FVU
Hvem?

• Kortuddannede/ufaglærte 

• kender til AMU-kurser

• tror enten, at FVU-undervisning er                                                                  
sprogundervisning eller som i Folkeskolen,                                                                                 
dvs. = dårlige erfaringer, faglige nederlag

• opsøger ikke selv FVU jf. undvigestrategier

• Informationsmøde, fællesscreening og kontaktperson (uddannelsesambassadør) 
blandt ”egne rækker” fordel.
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Virksomhedsrettet FVU
Hvorfor?
Alt for mange medarbejdere deltager ikke i AMU-kurser og anden efteruddannelse for at undgå at blive udstillet 
og få faglige nederlag.                                                                                                                            

FVU-undervisning medvirker til, at                                                                                                            
medarbejderen bliver en selvhjulpen skribent og                                                                              
læser eller bedre til matematik, IT og engelsk, så                                                                           
han/hun kan fastholde og udvikle sig i sit job,                                                                                                                         
deltage i AMU-kurser og fx gå fra ufaglært til faglært.                                                                         

Virksomhedsrettet FVU-undervisning kan være                                                                                     
trædestenen, der giver medarbejderen tilstrækkelige                                                                          
basale færdigheder og selvtillid (EVA, 2022).
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Virksomhedsrettet FVU-undervisning
Hvordan?

•Forventningsafstemning 

•Planlægning

•Iværksættelse 

•Opfølgning
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Virksomhedsrettet FVU

FVU-engelsk og FVU-digital, som pt. udelukkende kan tilbydes ansatte, kan give adgang til 
virksomhedsrettet undervisning og bane vejen for undervisning andre FVU-fag i forbindelse 
med forventningsafklaring.

• Undervisningssproget i alle FVU-fag er dansk.

• FVU-deltagere med dansk som andetsprog skal have et dansksprogligt niveau på minimum 
B1 i CEFR.

• Virksomheden opdager behovet for opkvalificering
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Virksomhedsrettet FVU
FVU-engelsk

Engelsk er et færdighedsfag, vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog i en globaliseret verden. Faget omfatter 
anvendelsen af  engelsk sprog som alment kommunikationsmiddel i tale og skrift i en erhvervsmæssig kontekst med transferværdi til
fremtidige job, uddannelse, privat- og samfundsliv. Faget udbydes alene som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har 
behov for at styrke deres basale færdigheder i engelsk indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.

• Deltagelse i FVU-engelsk kræver ikke forkundskaber i sproget.

• FVU-engelsk er jobrelateret, skal indeholde transferværdi til engelsk i uddannelse,                                             
privat- og samfundsliv.

• FVU-engelsk ikke har fokus på perfektion, men på at medarbejderen bliver tryg ved                                               
at tale engelsk, og at kommunikationen lykkes.

• 20-30 timer pr. trin!



14.september Ord22

Virksomhedsrettet FVU
FVU-digital
FVU-digital har til formål at styrke deltagernes muligheder for at udvikle og opnå rutine og sikker brug af  deres basale digitale 
færdigheder i virksomheden med henblik på at betjene sig af  digitale løsninger som nyttige værktøjer i deres job samt at få mod på at 
tilegne sig nye digitale færdigheder.

Faget FVU-digital udbydes alene som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale 
færdigheder i digital opgaveløsning inden for deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.

• FVU-digital har intet nedre niveau.

• FVU-digital er primært rettet mod basale færdigheder knyttet til deltagerens jobfunktion, 

• Men styrker samtidig deltagerens IT færdigheder i privatsfæren.

• 20-30 lektioner af  60minutter pr. trin
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Virksomhedsrettet FVU
FVU-dansk

Forberedende voksenundervisning i dansk (FVU-Dansk) er et færdighedsfag, som skal styrke deltagerens muligheder for at afklare, forbedre og 
supplere sine funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltageren øgede muligheder for at forstå, 
relatere og anvende deres færdigheder i uddannelse, job og privat- og samfundsliv (FVU-bek. nr. 439).

FVU-dansk er:

• fortsat et tilbud, fordi mange har behov for at                                                                              
forbedre og supplere deres basale færdigheder i læsning og skrivning.

• ikke er det samme som dansk i Folkeskolen.

• funktionel og praksisorienteret undervisning i læsning og skrivning.

• målrettet deltagerens behov (trin og indhold). 
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Virksomhedsrettet FVU-undervisning
Eksempel på sammenhæng mellem FVU-fag

FVU-digital

Lære at benytte kompenserende værktøjer, for læse og skrivesvage

Hente pdf  på mit.dk, scanne ind, vedhæfte filer i mails, cc/bcc og andre mailfunktioner mv.

Brug af  sociale medier, online-møder, chat-funktioner

Gå selv på skat.dk og foretag handlinger, fx sætte trækprocent op.

FVU-dansk

Der arbejdes med udgangspunkt i lønseddel, læsning og skriftlig kommunikation på skat.dk og mit.dk.

Arbejde med læsestrategier og den skriftsproglige kommunikationssituation i chat/sociale medier, e-mail og e-boks.dk

Overlap i forhold fx: sende mails, vedhæfte dokumenter, chat.
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Virksomhedsrettet FVU-undervisning
Eksempel på sammenhæng mellem FVU-fag

FVU-engelsk

Stor virksomhed med lønafdeling i andet land.

Der arbejdes med ordforråd, kommunikationsstrategier, kulturforhold.

Overlap i forhold fx: sende mails og brug af  fx Teams.

FVU-matematik

Arbejde med at forstå matematikken bag ordene på lønsedlen fx aftentillæg, feriepenge/feriedage, trækprocent.

Forkortelser – hvorfor skal jeg betale det?

Udbetaling af  mindre beløb i løn - regulering
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Virksomhedsrettet FVU-undervisning
Deltagerevalueringer
FVU-engelsk

”Jeg vil helt klart anbefale dette kursus. Det giver hår på brystkassen. Man får troen på, at man kan mere end man troede!

”Vigtigt, at man bliver placeret på et kursus, der svarer til éns niveau, så alle kan være med”

”Godt at blive ”støvet af ” og begynde at bruge mere engelsk på arbejdet og i dagligdagen”

”Jeg vil helt sikkert anbefale dette kursus. Nu tør jeg skrive mails og tale med IT om natten” (IT-support i Indien)

FVU-dansk

”Det var en god oplevelse, som lærte os noget, vi kan bruge i fremtiden. Ikke fordi, vi har lært det selv, men fordi XX har lært
og vist os det”.

”Jeg lærte meget på kurset. Jeg håber, jeg må tilmelde mig næste gang (næste trin), når der kommer et kursus igen”.

”Jeg synes, det var et godt kursus. De lange ord er stadig svære, men gode kolleger og en god lærer er altid godt”
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Erfaringsudveksling/idégenerering

Del erfaringer og idéer. 
• Hvilke erfaringer har I med virksomhedsrettet FVU? 

• Muligheder og idéer ift. virksomhedsrettet FVU?



Tak for i dag 

Fagkonsulent i FVU-dansk og FVU-engelsk:
Bettina Dam Rüger Oliver

bettina.dam.ruger.oliver@stukuvm.dk
Tlf.: 23 43 20 84

Fagkonsulent i FVU-digital
Michael Rubech Andersen

michael.rubech.andersen@stukuvm.dk
Tlf: 21 42 09 38

mailto:bettina.dam.ruger.oliver@stukuvm.dk
mailto:michael.rubech.andersen@stukuvm.dk


Nyttige links

• Forberedende voksenundervisning (FVU) | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

• Voksnes basale færdigheder - VIVE

• Voksen- og efteruddannelse | EVA

Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU) | EVA

Erfaringer med fagene FVU-engelsk og FVU-digital | EVA

Evaluering af AMU-udbydernes arbejde med basale færdigheder | EVA

Barrierer og løftestænger for kortuddannedes opkvalificering (Aalborg Universitet)
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https://www.uvm.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu
https://www.vive.dk/da/udgivelser/voksnes-basale-faerdigheder-17906/
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/brug-forberedende-voksenundervisning-fvu
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/erfaringer-fagene-fvu-engelsk-fvu-digital
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/evaluering-amu-udbydernes-arbejde-basale-faerdigheder
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/41338633/NCK_kortuddannedes_opkvalificering_Klindt_og_S_rensen.pdf
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