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Stolthedsdidaktik i erhvervsuddannelserne 
 

Med denne samling af lærervejledninger er det vores ønske, at alle med interesse for 

erhvervsuddannelse kan finde en systematisk samling af inspiration til at styrke elevernes 

faglige stolthed. Vejledningerne skal ses som inspirationsmateriale, der har til formål at give 

idéer til styrkelse af stolthed inden for netop den branche, det fag eller den skole, som der er 

fokus på. De 12 bidrag er opbygget efter samme skabelon, begyndende med en overskrift. 

Bidragene er udarbejdet på baggrund af et forsknings- og udviklingsprojekt om stolthed i 

erhvervsuddannelserne, gennemført fra 2018-2020 (Se mere her).  

Stolthedsundersøgelsens empiriske materiale har vist, at 12 didaktiske fokusområder kan 

have en særlig betydning for udvikling af elevernes stolthed. De benævnes derfor som 

’stolthedsdidaktiske bidrag’. Dernæst følger en uddybende beskrivelse af stolthedstemaets 

forskellige didaktiske aspekter, hvorefter der oplistes forslag til aktiviteter som skoler, 

undervisere, ledere og brancher kan igangsætte for at øge elevernes stolthed inden for netop 

dette tema. Til slut afrundes vejledningerne med et didaktisk eksempel og nogle 

henvisninger til yderligere inspiration. 

Inspirationsmaterialet står på et solidt empirisk grundlag, der består af interviews med 10 

ledere, 28 lærere, 44 elever samt observationer af 12 dages undervisning, hvor sigtet har 

været at identificere pædagogiske og didaktiske handlinger, der kan fremme stoltheden hos 

elever i erhvervsuddannelserne.  

Alle interviews er transskriberede, og observationsnotaterne er nedfældet skriftligt. Forud 

for interviews og observationer er der udarbejdet semistrukturerede empiriguides. 

Observationer og interviews er foretaget på både grundforløb 1 og 2 samt på hovedforløb 

inden for områderne smed, maler, bådebygger, tømrer, merkantil, skibsmontør, elektriker, 

kok, bager, SOSU, industritekniker, automatiktekniker. Der er ligeledes gennemført 

observationer og enkeltinterviews under de tre Innovation Camps, der var en del af 

projektet, med henblik på at få viden om hvordan elevernes innovative arbejde kan fremme 

stolthed. Der er tillige gennemført en screening af litteratur relateret til stolthedsbegrebet i 

en uddannelseskontekst. Resultaterne af litteraturscreeningen indgår dels i førnævnte 

rapport (se link ovenfor), men også i publikationen Stolthed - faglighed, uddannelseskultur, 

dannelse i erhvervsuddannelserne hvor du kan læse mere om stolthed.     

Arbejdet i stolthedsprojektet er foregået i samarbejde med Danske Maritime og er støttet af 

Nordea-fonden. God læselyst! 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthed-i-erhvervsuddannelserne(76b98d66-3efc-413a-acdb-6fb57f38cc15).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthed--faglighed-uddannelseskultur-dannelse--i-erhvervsuddannelserne(628356d4-2ea3-4566-a610-71a9688a3952).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthed--faglighed-uddannelseskultur-dannelse--i-erhvervsuddannelserne(628356d4-2ea3-4566-a610-71a9688a3952).html
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VEJE TIL STOLTHED I ERHVERVSUDDANNELSERNE  

1 
At vise sit arbejde frem for andre 

Hvad handler 

temaet om?  

 

For mange erhvervsudøvere, især inden for de tekniske fag, men 

også inden for de merkantile fag og SOSU-fagene, er det forbundet 

med stor faglig stolthed, at kunne vise et færdigt arbejde frem for 

venner familie, fagkolleger, lærere, arbejdskolleger, mestre mv.  

Det kan være en hjemmeside med salg af produkter, en 

markedsføringsplan, en beskrivelse af en borgers eller pårørendes 

oplevelse af omsorg og pasning. Det kan også være et rent fysisk 

produkt så som et bygningselement eller en metalgenstand til 

industriel produktion. Fælles for alle erhvervsfag er, at produktet, 

og det arbejde eleverne udfører i forbindelse med produktet, kan 

vises frem, hvilket potentielt kan fremkalde stolthed hos eleverne. 

   

Hvordan kan 

lærerne og 

skolen hjælpe 

eleverne til at 

vise deres 

produkt / 

arbejde frem?   

For at fremme stoltheden kan lærere, ledere, skolen og vejlederne 

støtte op om fremvisning af materielle og immaterielle produkter 

bl.a. i form af:  

 Formatet ’Skills’ som både er en konkurrence men også en 

begivenhed, hvor produkter fra erhvervsfagene vises frem.   

 Salg af produkter fra skole og skolepraktik, hvor eleverne 

deltager i salg af varen.  

 Eleverne præsenterer deres produkt i form af et ’pitch’ - en lille 

salgstale, der fremhæver produktets værdi. 

 Fremvisning på forældre- og ’mesteraftener’ samt på 

aftenmøder for nye elever.  

 Det er særligt vigtigt, at eleverne selv står for produktionen, 

fremvisningen og fortællingen om produktet.   

  

Fortællingen kan både være en teknisk fortælling om 

fremstillingsprocessen, som andre fagprofessionelle vil være 

optaget af, eller en fortælling om hvilken værdi produktet bidrager 

med hos kunden, borgeren, køberen, samfundet og for dem selv 

personligt. Det sidste kan med fordel opprioriteres.  

 

I selve produktionsprocessen er det ofte forbundet med stor faglig 

stolthed for eleverne, at de gør sig ekstra umage. At de er tålmodige 

og bliver ved med at arbejde på opgaven for til slut at nå et godt 

resultat. Når denne erfaring med udholdenhed synliggøres, kan 

elevernes stolthedsfølelse vokse. Her har lærerne og skolen en 

vigtig opgave.   
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Didaktisk 

inspiration  

Læreren kan bede eleverne om at arbejde med en faglige opgave, 

hvor de fremstiller et produkt, som kan vises frem for de andre 

elever, mester, lærer og familie. Ved produktpræsentationen kan 

eleven komme ind på: I hvilken faglig sammenhæng er produktet 

relevant? Hvilke udfordringer løser produktet? Hvilke materialer 

er brugt? Hvordan har du/I fremstillet produktet (arbejdsproces)? 

Hvilken værdi tilfører produktet/arbejdet til mennesker og 

samfund? Desuden kan eleven, alt efter fag og opgavens karakter, 

fortælle om eksempelvis kostprisvurdering, kvalitetsvurdering 

mv.  

 

Teoretisk 

inspiration  

 

Sennett, R. (2009). Håndværkeren. København: Hovedland.  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE 

2 
Et praksisnært skolemiljø 

Hvad handler 

temaet om?  

 

Mange elever på erhvervsuddannelser forventer, at de kan lære ved 

at gøre ting i praksis, dvs. bruge hænderne i en praktisk tilrettelagt 

undervisning, der er tæt på fagets virkelighed ”derude”. Nogle 

gange er undervisningen dog tilrettelagt forholdsvis formelt og 

’skolastisk’, hvilket ikke giver eleverne mulighed for at opleve 

stolthed via nærheden til praksis.   

 

Hvordan kan 

lærerne og 

skolen skabe 

et praksisnært 

skolemiljø?   

Hvis skolemiljøet skal understøtte udvikling af stolthedsfølelsen 

hos eleverne, er flere indsatser mulige:  

 Læreren kan medvirke til at reducere grænserne mellem teori 

og praksis, dvs. arbejde målrettet på at realisere den 

”helhedsorienterede” undervisning, der ofte forbliver et ideal.  

 Når teoriundervisningen målrettes mod og integreres i den 

praktiske undervisning, kan eleverne opleve en bedre 

sammenhæng med teori.  

 Når læreren arbejder med de praktiske opgaver i værkstedet, 

kan han/hun trække linjer til elevernes forståelse af teorien, og 

hvordan den spiller ind på arbejdet med opgaverne og deres 

kvalitet. Forståelsen af teoretisk indsigt som forudsætning for 

kvalitet er en vigtig brik i stolthedsoplevelsen.  

 Når læreren tilrettelægger undervisningen, bør fokus være på 

praksisnær didaktik, dvs. at læringen sker via løsning af 

praksisrettede opgaver, hvor den teoretiske forståelse opnås 

via praktisk opgaveløsning.  

 Arbejd evt. med SIMU-virksomheder hvor elever træner 

praksis og derigennem lærer.                                                          

Se eksempelvis: www.simu.dk/saadan-fungerer-simu   

 Indret skolemiljøet fysisk, så det afspejler fagets virkelighed 

”derude” – brug evt. billeder, posters og værktøj. Lad f.eks. 

eleverne medvirke til at indrette skolemiljøet, så det tager 

farve efter den virkelighed, de kender fra virksomhederne.  

 

Didaktisk 

inspiration  

Et lærerteam på tømreruddannelsen beslutter sig for at få “praksis” 

tættere på og udvikler et projekt, hvor eleverne selvstændigt skal 

opsøge en forening i lokalområdet og analysere deres behov for 

bistand fra tømrerfaglig side. Tilbage på skolen designer eleverne 

forskellige produkter, fremstiller dem og leverer dem til 

foreningerne.  

 

http://www.simu.dk/saadan-fungerer-simu
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Teoretisk 

inspiration  

Hersom, Henrik & Peter Koudahl (red.) (2017). Ind i praksis, 

Forlaget Praxis.  

 

Kahler, Carl F. (2012) Det kompetente selv - en introduktion til 

Albert Banduras teori om selvkompetence og kontrol, Forlaget 

Frydenlund.  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

3 
Fagets ”dyder” 

Hvad handler 

temaet om?  

 

Mange erhvervsuddannede lærere og faglige ledere kan hurtigt 

pege på de elever, som de mener vil klare sig godt i deres fag. 

Ligeledes kan mestre ved svendeprøver hurtigt ”spotte” de elever, 

som vil passe ind i deres virksomhed/fagmiljø. Man kan altså se 

efter det, vi med et gammelt udtryk kan kalde faglige dyder.  

Som eksempel skal en kokkeelev ’være hurtig’ og ’kunne håndtere 

en til tider meget ligefrem omgangstone’. En urmager skal ’kunne 

koncentrere sig i længere tid’ og ’være i stand til at lukke 

omverdenen ude’ i det finmotoriske arbejde. Alle erhvervsfag vil, i 

større eller mindre grad, trække på nogle iboende dyder. Kendskab 

til de faglige dyder er en vigtig del af arbejdet med de kommende 

fagudøveres personlige identitet og professionalitet. Det er dermed 

centralt for udvikling af elevernes stolthed at de kender til ’fagets 

dyder’. Dette uanset om eleverne har i sinde at medvirke til at 

udfordre og ændre dyderne i deres professionelle liv.   

 

Hvordan kan 

lærerne og 

skolen styrke 

kendskabet til 

de faglige 

dyder?   

Lærere, ledere, skoler, praktiksteder, arbejdsplader og vejledere 

kan arbejde med elevernes kendskab til erhvervsfagenes dyder:  

 En lærergruppe inden for samme fag kan forsøge at beskrive 

de nuværende og fremtidige dyder, som de ser i deres fag. Prøv 

at spørge jer selv, hvad det er, I ser efter, når I vurderer om en 

elev vil passe godt til jeres fag. Denne øvelse er ofte god at gøre 

sammen med andre fag, da forskelle og ligheder dermed kan 

bliver tydeligere.  

 Vejledere, der vejleder unge til ungdomsuddannelserne, kan 

prøve at sætte ord på et fags dyder sammen med 

virksomheder, skoler, elever og lærere.  

 Diskuter dyderne med eleverne. Måske kan de bekræfte eller 

udfordre dem? Måske er dyderne vigtige at bevare eller måske 

bør de ændres?   

 Ved brobygning mellem folkeskoler og FGU-institutioner til 

erhvervsuddannelser kan overvejelser om faglige dyder gøre et 

studievalg nemmere for elever og kompetenceafklaringen 

lettere for lærerne.   

 Brancheudvalg kan med fordel løbende forholde sig til de 

dyder, som efterspørges i deres fag og overveje: Kan vi 

beskrive hvilke faglige dyder vi i branchen værdsætter nu og 

fremadrettet? Bør dyderne ændre sig? Hvis ja, hvordan?  
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Didaktisk 

inspiration  

I praktikpladssøgningen kan eleverne med fordel selv forsøge at gå 

på opdagelse i forskellige fags dyder. De kan beskrive, hvad de selv 

synes, de er gode til med hjælp fra lærerne og andre elever. De kan 

også undersøge hvilke dyder forskellige fag ’værdsætter’ – ved 

eksempelvis at tale med virksomhedsejere, færdiguddannede, 

lærerne mv. Sørg for at eleverne forholder sig kritisk til disse dyder. 

For netop at målrette opmærksomheden mod den faglige stolthed 

kan lærerne tale med eleverne om, hvad de (realistisk set) ville være 

stolte af at kunne gøre, når de er udlærte. 

  

Teoretisk 

inspiration  

Jarvis, P. (2012). Learning to be a person in society, Forlaget 

Routledge.  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

4 
Feedback fra virkeligheden uden for skolen 

Hvad handler 

temaet om?  

 

Nogle elever kan opleve og forstå skolens virkelighed som mindre 
autentisk end den virkelighed, der omgiver skolen. De oplever 
skolen som en ”som-om-kontekst”, og mangler koblinger til 
virkeligheden uden for skolen. Hvis stoltheden hos denne 
elevgruppe skal fremmes, kan læreren forsøge at fokusere særligt 
på autenticitet i undervisningen.  
 

Hvordan kan 

læreren 

arbejde med 

feedback fra 

virkeligheden 

uden for 

skolen? 

Hvis læreren ønsker at fremme elevernes stolthed, ligger der en 
række oplagte muligheder i at inddrage den virkelighed, der ligger 
uden for skolen. Dels er (eller skal) eleverne i praktik, dels er der 
en række andre muligheder for at ’virkeligheds-tone’ 
undervisningen og dermed løfte stoltheden blandt eleverne.  
 
Læreren kan f.eks.:  

 Bruge gæstelærere der har nærværende og autentisk 

tilknytning til faget.  

 Sende elever på virksomhedsbesøg, hvor de interviewer 

ansatte om deres arbejde og det de forbinder med deres 

arbejde.  

 Bede mestre/svende om at deltage i undervisning af eleverne 

og deltage i større evalueringer, hvor arbejdsresultater 

præsenteres.  

 Bruge virksomhedsforlagt undervisning i den udstrækning, 

der er rum for det. 

 Indrette fremstilling af produkter til bestemte målgrupper der 

har et autentisk behov for disse – fx. foreninger, børnehaver 

eller skolens eget fysiske miljø.  

 Bede elever om at ideudvikle på produkter, der skal kunne 

anvendes i virkelige sammenhænge – fx. nytænke 

hjælpemidler til ældre el. lign.  

 Designe tværfaglige projekter hvor elever arbejder sammen på 

tværs af uddannelser, fx istandsættelse af en ældre villa, hvor 

der skal mures, tømres, males og installeres. 

 Arrangere studieture til udlandet hvor faget måske udøves på 

et højere niveau, og hvor eleverne møder stolte fagfolk.  

 Arbejde med ”praktikum projekter” hvor virksomheder er med 

til at formulere og bestille de arbejdsopgaver, eleverne 

arbejder med på skolen.  

 Bruge lokalområdets beboere som ressourcepersoner i 

uddannelsen – fx. indbyde beboere til at overvære større 
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opgaveafslutninger og evalueringer eller bidrage med deres 

erfaringer i undervisningen.  

Didaktisk 

inspiration  

På bageruddannelsen bestemmer lærerne sig for at gennemføre et 

projekt, hvor eleverne i ugens løb bager forskellige slags kager. 

Ugen afrundes med “det store sønderjyske kagebord”, hvor 

eleverne hver især må invitere tre gæster, der får lejlighed til at 

smage på ugens frembringelser. Stoltheden ved at præsentere egne 

produkter for venner og familie er ikke til at tage fejl af. Der er tale 

om feedback fra virkeligheden uden for skolen.  

 

Teoretisk 

inspiration  

Lundsgaard, Søren (2005). Praktikum i praksis -  aktivering af 
skole- virksomhedssamspillet, Undervisningsministeriet.  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

5 
Feedback og vurdering af opgaveløsning  

Hvad handler 

temaet om?  

 

Forskning har vist, at konstruktiv feedback til elever øger og 

forbedrer deres læring. Men feedback kan, udover at løfte 

læringsudbyttet, også bruges som løftestang for at udvikle 

elevernes fornemmelse af stolthed.  

 

Hvordan kan 

læreren arbejde 

med feedback 

og vurdering af 

opgaveløsning?  

Elevernes stolthedsfølelse udvikles ikke af sig selv. Lærerens 

feedback – måske især på elevens opgaveløsning – er en vigtig 

forudsætning for at eleven kan spejle sig selv i fagets standarder og 

repræsentanter. Som lærer har man en lang række 

handlemuligheder til rådighed – nedenfor ses nogle eksempler på 

hvad man konkret kan gøre:  

 Vær tydelig i din feedback til eleverne og vær ikke karrig med 

at anerkende en opgaveløsning, hvis du virkelig oplever, at de 

har præsteret godt.  

 Vær også tydelig i din feedback når opgaveløsningen ikke er på 

niveau og begrund, hvorfor du opfatter det sådan.  

 Vær tydelig når du formulerer hvilke krav, du stiller til en 

opgaveløsning – ellers kan du ikke tydeliggøre, om eleverne 

har løst opgaven på et tilfredsstillende niveau.  

 Når elever i deres opgaveløsning ikke løser opgaven 

tilfredsstillende, skal din feedback handle om, hvad de kunne 

have gjort bedre, og hvad de evt. bør gøre næste gang.  

 Formuler opgaver hvor der i formuleringen indgår kriterier for 

stolthed, dvs.  f.eks.: ”I skal i gruppen løse opgaven så 

udtømmende, at I kan præsentere et resultat, I selv er stolte 

af”.  

 Lad eleverne evaluere hinandens opgaveløsninger og bed dem 

forholde sig til, om de kan mærke, at opgaveløserne har lagt 

stolthed ind i deres opgaveløsning.  

 Giv tydelig feedback på hvorvidt eleverne formår at inddrage 

teoretisk viden i den praktiske opgaveløsning i værkstedet og 

anerkend dette som udtryk for kvalificeret praksis.  

 Inden en opgaveløsning kan det i samarbejde med eleverne 

drøftes, hvad de mener, der kendetegner et produkt, som de vil 

være tilfredse med og stolte af.  

 Lad eleverne sammenholde flere produkter af samme slags og 

bed dem tage stilling til hvilket produkt, de ville være stolte af 

at kunne præsentere for/sælge til en kunde.  
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 Tænk over din måde at give feedback på – hvilke spørgsmål til 

eleverne fremmer mon deres følelse af stolthed, hvilke gør det 

modsatte?  

 Tag gerne en klassedrøftelse med eleverne om temaet stolthed: 

Hvilken betydning har ordet? Hvad kan gøre én stolt? Hvilken 

lærerrolle fremmer oplevelsen af stolthed?  

 

Didaktisk 

inspiration  

Et lærerteam beslutter sig for at ville øge elevernes stolthedsfølelse 

via feedback. I et projektarbejde vælger de at arbejde bevidst med 

deres feedbackkultur og beslutter, at de konsekvent - når de giver 

feedback – vil fokusere på dels at fremhæve, hvad eleven har gjort 

godt, og dels hvor eleven kan forbedre sin indsats. Lærernes fælles 

evaluering af projektet viser sandsynligvis, at eleverne løftes og 

oplever at vokse i løbet af projektet.  

 

Teoretisk 

inspiration  

Bente Lausch m.fl. (2014): Feedback i erhvervsuddannelserne, 

Dafolo.  

 

Ole Dibbern Andersen & Albert Christensen (2016). 
Erhvervspædagogisk didaktik, kap. 8, København: Hans Reitzel 
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

6 
Fortælling om faglighed  

Hvad handler 

temaet om?  

 

Forskning (se litteraturhenvisning herunder) har vist, at elevers 

mulighed for at kunne fortælle om deres fag og faglighed er en 

vigtig kilde til at udvikle stolthed. Når elever får ordet og kan 

fortælle, hvordan de bidrager med deres fag ind i en 

anvendelsessammenhæng, løfter det fornemmelsen at være stolt af 

faget.  

 

Hvordan kan 

læreren 

arbejde med 

fortælling om 

faglighed?  

Fortællinger er vigtige i læringssammenhænge. En fortælling 

 skaber bevidsthed og indsigt og bidrager til dybere forståelse af 

 sammenhænge og dybder i faglige felter. I lærerens arbejde med at 

 skabe stolthed hos eleverne er der en række potentialer knyttet til 

 ’fortællinger’:  

 Det er vigtigt, at elevers læring sprogliggøres, så de får 

lejlighed til at fortælle om produkterne, de skaber i 

undervisningen og sætte ord på arbejdsprocesser og 

produkter. Det kan bidrage til stoltheden og udvikler eleverne. 

 Elever skal have tid og rum til at kunne fortælle til andre, hvad 

de lærer, hvorfor de lærer det, og hvordan det kan bruges uden 

for skoleverdenen.  

 Når elever fortæller – f.eks. til indbudte gæster på 

uddannelsesinstitutionen – om deres arbejde med et projekt, 

bidrager det konstruktivt til, at eleven kan fornemme andres 

reaktioner på arbejdet og kan opleve anerkendelse fra eksterne 

”øjne”.  

 Fremvisning af produkter – på messer, udstillinger eller 

konkurrencer hvor eleverne fortæller, viser sig ofte at have 

effekt på deres involvering i fag og løfter deres motivation og 

stolthed ved faget.  

 Fortællinger om personers levede liv (f.eks. via læsning af 

noveller) kan give elever indsigt i fag og 

håndværkstraditioners rødder, og give eleverne en historisk 

bevidsthed, der kan nære stoltheden.  

 Elevernes egne fortællinger om slægtens eller familiens 

historie kan være vigtige kilder til at bevidstgøre, hvor ens 

egen motivation og stolthed ved uddannelsen/faget kommer 

fra. 

 Lærerens egen fortælling om sin rejse ind i faget og 

fagligheden kan blive en vigtig ’driver’ for elevernes indlevelse 
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i faget, og for deres mulighed for at identificere sig med en 

stolt fagudøver.  

 

Didaktisk 

inspiration  

Et lærerteam på tømreruddannesen beslutter sig for at udvikle 

elevernes stolthed ved at arbejde med ’fortællinger’ i 

undervisningen. De giver eleverne som opgave at finde ældre 

familiemedlemmer, der kan bidrage med fortællinger om, hvordan 

håndværket har udviklet sig, og hvordan de ældre ser på begrebet 

stolthed.  

 

Teoretisk 

inspiration  

 

Andresen, Søs Rask & Nanna Paarup (2017): Storytelling i 
undervisningen, Dansk Psykologisk Forlag. 
  

 

 

  
  

  

https://dpf.dk/forfatter/nanna-paarup


17 
 

VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

7 
Mestring og udholdenhed  

Hvad handler 

temaet om?  

 

At kunne mestre noget og at kunne ’holde ud’ er centrale 

dannelsesmæssige kvaliteter i mange erhvervsuddannelser. Uden 

at have erhvervet sig disse kvaliteter i løbet af sin uddannelse, vil 

elever have svært ved at kunne udøve erhvervet med stolthed.  

 

Hvordan kan 

læreren 

arbejde med 

mestring og 

udholdenhed?  

Det ligger i erhvervsuddannelsernes historiske rødder, at meget 

her handler om mestring. Mestrer lærer elever op – elever går i 

mesterlære. At mestre noget, eller at blive mester i et fag, er alfa og 

omega for at forstå, hvad læring i erhvervsuddannelse handler om.  

Mestring handler om at have faglige forbilleder, at kunne navigere 

efter et bestemt, og måske højt, mål - og nå i mål med sit virke. 

Mestring kan være kilde til stolthed, fordi mestring også handler 

om at møde anerkendelse for sin indsats. Hvordan kan læreren så 

bruge ’mestring’ til at øge elevernes stolthed? Nogle muligheder 

er:  

 Læreren kan, i sin måde at stille de faglige opgaver på, 

tydeliggøre, at eleverne ikke ”bare” skal løse opgaven, men at 

de skal tænke over, og gerne dokumentere, deres veje til 

opgaveløsningen.  

 Læreren kan bede eleverne drøfte, hvordan de bedst løser en 

kommende opgave og om at udveksle ideer med andre 

(grupper). Dermed er eleverne med til at opsætte kriterier for, 

hvornår noget er løst på et niveau, man kan være stolt af.  

 Læreren kan overveje, hvordan rækkefølgen af opgaver – med 

stigende faglig progression – fører eleven op mod højere trin 

mod mestring og stolthed ved opgaveløsning.  

 Læreren kan være tydelig i sin anerkendelse og vise oprigtig 

interesse, når elever når niveauer, der vurderes som høje, og 

som udtryk for at de nu mestrer et fagligt område.   

 

Meget erhvervsudøvelse handler om at have grundighed, omhu og 

tålmodighed med de konkrete arbejdsopgaver. Sådanne kvaliteter 

er elever ikke nødvendigvis født med – de skal erhverves under 

uddannelsen. Nogle elever vil søge de hurtige og nemme løsninger 

på udfordringer, så hvis man vil udvikle stolthed hos eleverne, må 

man bevidst arbejde med ’omhu og udholdenhed’ i 

undervisningen.  
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Her er nogle konkrete handlemuligheder:  

 Læreren må fra tid til anden stille opgaver, der kræver, at 

elever skal være vedholdende, tålmodige og grundige, dvs. 

opgaver der har en betydelig udstrækning i tid og 

kompleksitet.  

 Læreren må samtidig tydeliggøre, hvorfor denne type opgave 

stilles og bruge evalueringen af opgaveløsningen til at fokusere 

på i hvilken grad, eleverne har udviklet udholdenhed.  

 Eleverne skal undervejs i uddannelsen bevidstgøres om, hvad 

det vil sige at ”træne” noget – at ikke alle kompetencer tilegnes 

med et fingerknips men kræver mange gentagelser, meget 

øvelse og meget tålmodighed.  

 Inddrag gerne ”faglige fyrtårne” i undervisningen, der kan 

fortælle, hvor meget de har øvet sig for at nå deres niveau af 

faglighed.  

 

Didaktisk 

inspiration  

Et lærerteam på kokkeuddannelsen har inviteret et af fagets 

fyrtårne ind i undervisningen. Mesterkokken giver først et oplæg 

om, hvad træning og udholdenhed har betydet for vedkommendes 

faglige niveau og demonstrerer derefter i køkkenet, hvordan en ret 

kræver omhu, tålmodighed og grundighed, hvis den skal lykkes.   

 

Teoretisk 

inspiration  

Sennet, Richard (2009): Håndværkeren, Hovedland.  

 
Allermand, G. (2017). Midt i praksis. I: Hersom, H. & Koudahl, P. 
(red.) (2017). Ind i praksis, Forlaget Praxis. 
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

8 
Stolthedsskabende faglige tiltag  

Hvad handler 

temaet om?  

 

Stolthed hos eleverne i erhvervsuddannelse kan fremmes ved at 

læreren bevidst arbejder med at dele sin stolthed ved sit fag. Hvis 

læreren har fokus på, at faget formidles med sigte på at øge 

elevernes stolthed, tyder forskning på, at lærerens egen faglige 

stolthed kan ”smitte af” på eleverne. Men effekten kommer ikke af 

sig selv – det kræver bevidsthed om virkemidler.  

 

Hvordan kan 

læreren 

arbejde med 

stoltheds-

skabende 

faglige tiltag?  

Når en lærer i sin undervisning ønsker at øge elevernes stolthed ved 

deres fag og fagudøvelse, kræver det en række bevidste overvejelser 

over, hvordan han/hun formidler sit fag. For det første må 

(fag)læreren være i stand til at kigge ind i sin egen faglighed og gøre 

sig klart, hvor egen stolthed er. Hvad gør mig stolt af at være 

faguddannet? Er det dét forhold, at jeg er en del af en lang og stolt 

håndværkstradition, som jeg gerne vil give videre? Er det måske 

dét, at jeg via mit fag kan udfolde en særlig form for kreativitet? 

Eller er det dét, at jeg behersker et fag med meget præcise 

kvalitetsstandarder eller en stærk teoretisk profil? Hvad er jeg 

særligt stolt af ved mit fag? Hvoraf udspringer min egen følelse af 

at være stolt af mit fag? Måske er det en kombination af flere 

forhold, men refleksionen over dem er forudsætningen for at kunne 

give stoltheden videre til eleverne.  

  

I den praktiske undervisning af eleverne vil læreren nødvendigvis 

trække på egen opfattelse af stoltheden i faget. Det kan – med 

eksemplerne ovenfor som udgangspunkt – handle om:  

 Traditionsbevidsthed: undervisningen gennemsyres af 

fortællinger om fagets udspring og rødder. Kun hvis man som 

fagudøver har kendskab til et fags historie, kan man for alvor 

opleve sig som stolt udøver af det.  

 Bevidsthed om fagets dannelsespotentialer: læreren retter 

fokus mod at faget nok har en samfundsmæssig betydning og 

rolle, men at man – hvis man fordyber sig i og eksperimenter 

med faget – kan få kontakt med og udvikle sider af sig selv. 

Sider som man måske ikke kendte til, og som rummer 

potentialer for at forstå sig selv på nye måder – og blive stolt af 

sit mod til udforskning.  

 Kvalitetsorientering: læreren har et vedvarende og bevidst 

fokus på at ”lægge barren højt”, dvs. at vise eleverne at alting 
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altid kan gøres lige en tak bedre. Stolthed kommer af at gå 

efter høje mål, og eleverne skal trænes i at ville og kunne det.  

 

(Fag)lærere der har disse udgangspunkter går ikke af vejen for at 

bruge deres egen historie og deres eget engagement i formidlingen 

af faget og er ikke blege for at stille skarpe krav til eleverne. Kun 

den der kommer ud i fagets hjørner og kanter ved, hvad det vil sige 

at prøve sig selv af fagligt og kender følelsen af at være stolt af, at 

noget lykkes på et niveau, man ikke troede var muligt.  

 

Didaktisk 

inspiration  

En lærer på kokkeuddannelsen har valgt som bevidst fokus, at 

eleverne skal trænes i kvalitetsbevidsthed. Udfordringen er, at 

eleverne er tilbøjelige til at vurdere de fremstillede retter på, om de 

tager sig godt ud eller flugter med modetrends i magasiner. Derfor 

udfordrer hun konstant eleverne på, at det eneste relevante 

kriterium for kvalitet i kokkefaget er smag. Når en ret er tilberedt, 

skal eleverne konsekvent vurdere om smagen er god i egne og 

holdkammeraternes frembringelser – kun derved kan man opøve 

stolthed, mener hun.  

 

Teoretisk 

inspiration  

Evilyn M. Robinson: Teaching Responsiblity and Pride in 

Classwork, American Vocational Journal 47, p.40-42 (1972)  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

9 
Tværfaglig innovativ opgaveløsning – om opgaver 

fra virksomheder/arbejdspladser  

Hvad handler 

temaet om?  

 

Innovation og entreprenørskab har fået en stor betydning i 

erhvervsuddannelserne. Når innovativ opgaveløsning handler om 

”virkelige problemer i samfundet”, hvor elevernes arbejdspladser 

inddrages og hvor arbejdet foregår på tværs af fag, er der grundlag 

for at eleverne kan skabe og udvikle egen faglig stolthed. For nogle 

elever er det motiverende at arbejde med innovation. Det 

tværfaglige samarbejde giver dem samtidig en tydeligere faglighed, 

fordi de kan se hvordan forskellige fagligheder kan bidrage til 

opgaveløsningen. Eleverne kan blive motiverede ved at bidrage 

med egen faglighed, og elevernes forståelse af egen faglighed kan 

vokse. Resultatet er et betydeligt bidrag til elevernes stolthed.  

 

Hvordan kan 

lærerne 

arbejde med 

tværfaglig  

innovativ 

opgaveløsning   

Skolemiljøer der hjælper elevernes stolthedsfølelse frem ved 

innovativ tværfaglig opgaveløsning, kan gøre følgende: 

 Skolen og lærerne kan udvikle tværfaglige 

undervisningsplaner rettet mod innovativ opgaveløsning. 

Dette kan med fordel ske i samarbejde mellem skole og 

virksomheder, eksempelvis i form af Innovation Camps.   

 Lærerne kan samarbejde med vejledere, mentorer og 

undervisere for eleverne på tværs af fag - med udgangspunkt i 

udarbejdelse af fælles opgaver til eleverne.  

 Når eleverne arbejder med innovativ, tværfaglig 

opgaveløsning, kan lærerne hjælpe eleven med at sætte ord på, 

hvad det er de kan fagligt, og hvad de kan bidrage med til 

løsning af den samlede opgave.  

 Lærerne kan hjælpe eleverne med perfektionering og udvikling 

af egne faglige bidrag.  

 Lærerne kan motivere eleverne til at trække på deres faglige 

netværk og kontakter i virksomhederne, som de gradvist bliver 

en del af, når de skal løse opgaven. De kan hjælpe eleverne 

med at finde svar eller trække på erfaringer, som er 

nødvendige i den fælles faglige opgaveløsning. Dermed 

udvikles elevernes kontakt til eget netværk.   

 Indret skolemiljøet fysisk, så tværfagligt arbejde er muligt og 

en ”selvfølgelighed” frem for ”monofaglige miljøer”, både hvad 

angår værktøj, fagets redskaber mv.  

 Indret og organiser undervisningen, lærerværelset og de lokale 

undervisningsplaner, så lærere på tværs af fag mødes dagligt. 
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Tilrettelæg opgaveløsningen så lærerne har behov for dagligt 

samarbejde, når de skal løse deres ”fælles” opgaver med 

eleverne.   

 Lad eleverne selv medvirke til at indrette skolemiljøet og 

planlægge de tværfaglige opgaver.  

 Organiser elev- og lærerarbejdet så det tager farve efter den 

virkelighed, eleverne kender fra virksomhederne og arbejd 

med realistiske opgaver fra virksomhederne.  

 Gør det muligt at indsamle gode cases til tværfaglige 

innovative opgaveløsninger fra virksomheder/organisationer. 

Både fra elevernes praktikperioder men også fra andre faglige 

sammenhænge.  

 

Didaktisk 

inspiration  

Et eksempel er en Innovation Camp, som typisk varer fra 48 timer 

til en uge. Virksomheder stiller en opgave i samarbejde med 

lærerne/skolen. Eleverne opdeles i tværfaglige grupper og 

arbejder, under supervision af lærerne, systematisk med faserne 

ideudvikling, ideudvælgelse, konceptudvikling og 

salg/præsentation af produkt/ide.   

 

Teoretisk 

inspiration  

Bager, T. (2011). The camp model for entrepreneurship 

teaching. International Entrepreneurship and Management 

Journal, (2), 279-29, Forlaget Springer. 

  

Ullersted, B et al. (2010). Camp Guide – Genvej til unikke ideer. 1. 

udgave 1. oplag. IDEA. 

 

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (2015). 

Inspirationshæfte til arbejde med erhvervsrettet innovation. 

Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol. 

Københavns Professionshøjskole UDDX. 

  

Reinmann-Rothmeier, Gabi & Mandl, Heinz. (1993). Lernen in 

Unternemen. Unterrichtswissenschaft 21 3, S.233-260. Forlaget 

pedocs.de. 
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  
 

10 
Tydeliggørelse og aktivering af faglige netværk  

Hvad handler 

temaet om?  

 

Som led i udviklingen af elevens faglige stolthed kan læreren 

trække på de netværk, faget eller branchen har. Her ligger et stort 

potentiale i at give eleven indsigt i, hvordan faglige repræsentanter 

– ”fagets fyrtårne” – forvalter deres arbejde og dagligt bidrager til 

at holde fagets fane højt.  

 

Hvordan kan 

læreren 

arbejde med at 

tydeliggøre og 

aktivere 

faglige 

netværk?  

Lærerens egen faglige stolthed er vigtig for at udvikle elevens 

faglige stolthed. Læreren har store muligheder for at trække på de 

ressourcer og netværk, der omgiver vedkommende og dermed løfte 

elevernes stolthed yderligere. 

  

Hvad kan jeg som lærer gøre ift. tydeliggørelse og aktivering af 

faglige netværk? Her er nogle konkrete handlemuligheder:   

 Inddrag fagpersoner (mestre/svende) i din undervisning og 

bed dem evt. give oplæg om fagets stolte traditioner og 

aktuelle performances.  

 Lad eleverne besøge virksomheder/fagpersoner for at 

gennemføre interviews, hvor de spørger ind til fagets tradition 

og forvaltning af stolthed.  

 Lad eleverne arbejde med en opgave, hvor de identificerer 

lokalområdets bedste repræsentanter for faget/erhvervet.  

 Bed mestre om at deltage i vigtige evalueringer af elevernes 

arbejde på skolen – det kan øge elevernes stolthed at mærke 

anerkendelse fra en ægte fagmand. 

 Inviter tidligere elever (evt. medaljetagere) ind på skolen og 

bed dem fortælle om deres faglige udviklingshistorier.  

 Giv eleverne ideer til hvordan de selv kan arbejde med og 

vedligeholde deres faglige netværk – f.eks. ved at bruge de 

sociale medier.  

 Fortæl eleverne hvordan dine egne faglige netværk er blevet 

etableret, og hvad de betyder for dig og din stolthed ved dit 
fag.  

 

Didaktisk 

inspiration  

Som optakt til et undervisningsforløb på mureruddannelsen 

beslutter et lærerteam, at eleverne skal gennemføre et pilotprojekt, 

hvor de i grupper skal besøge et af lokalområdets 

murervirksomheder og her producere en lille video med titlen 

“Hvor findes stoltheden i murerfaget?”  
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Teoretisk 

inspiration  

Webb, Gillian et al. (2009). Professional identities and 

communities of practice. In: Clare Delany & Elizabeth Molloy 

(red.) Clinical Education in the Health Professions, Elsevier.  
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

11 
Tydeliggørelse af den skjulte læreplan – dét 

eleverne også lærer på uddannelsen 

Hvad handler 

temaet om?  

 

Enhver uddannelse har en ’underforstået læreplan’, som ikke er at 

finde i de formelle uddannelsesbekendtgørelser, dvs. officielle 

kompetencebeskrivelser for en uddannelse. Dette kaldes under 

tiden ”den skjulte læreplan”. Alle i faget kender, måske ubevidst, til 

den skjulte læreplan, der kan forstås som et kodeks for god adfærd, 

systematiske arbejdsprocesser, faglige værdier og holdninger som 

lærere, ledere og praktikvirksomheder anser for vigtige, når de i 

fællesskab er med til at forme eleven som en god fagprofessionel 

erhvervsudøver.   

Det særlige ved beskrivelsen ”den skjulte læreplan” er netop, at den 

er skjult for erhvervsudøverne, lederne, lærerne og ofte også 

eleverne, der er under uddannelse. Det er en slags ”usynlig hånd”, 

som virker i hverdagen. En vis tydeliggørelse af den skjulte 

læreplan, for alle aktører inden for en branche eller et fag, kan gøre 

det lettere, især for eleverne, at opleve mening, motivation og faglig 

stolthed i deres udvikling og daglige arbejde.  

 

Hvordan kan 

lærerne og 

skolen arbejde 

med den 

skjulte 

læreplan?  

Aktiviteter der kan hjælpe lærere, ledere, vejledere med at 

tydeliggøre den skjulte læreplan kan være at:  

 Invitere forskere og andre professionelle analytikere til at 

forsøge at beskrive den ”skjulte læreplan” – dét eleverne også 

lærer i deres faglige miljø.  

 Lærere og ledere med samme fag kan fra tid til anden spørge 

sig selv: Hvorfor er det egentlig, vi synes denne bestemte 

opgave er så vigtig for eleverne både fagligt, men også 

personligt? Og hvad er det egentlig, de lærer af 

den? Spørgsmålet vil ofte være af en holdningsmæssig 

karakter. Hvad ønsker vi, at vores elever lærer at værdsætte at 

de løser opgave x, y, z.?  

 Lad eleverne bruge logbøger i praktikken, hvor de noterer 

hvad mestre, kolleger, vejledere, ledere giver dem ris, ros og 

anerkendelse for.  

 Den skjulte læreplan kan handle om, at eleven skal finde sin 

aktive plads i hierarkiet af fagprofessionelle erhvervsudøvere, 

at værdsætte de fysiske produkter og maskiner, som bruges til 

produktfremstillingen, at arbejde ud fra en bevidst systematik 

mv. Hvad gør sig gældende inden for jeres fag?... overvej det!   
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Didaktisk 

inspiration  

Et eksempel på hvordan eleverne sammen med lærerne kan 

undersøge den skjulte læreplan er, at elevene i deres praktikophold 

bruger en logbog. Deri skriver de, hvad de får anerkendelse, ros og 

ris for på arbejdspladsen. Når eleverne kommer tilbage til næste 

skoleperiode, samler lærerne op på logbogsnotaterne sammen med 

eleverne. Her skal de sammen finde svar på: hvad lægger kolleger, 

mestre, vejledere særlig vægt på at eleverne kan, når de giver ris, 

ros og anerkendelse?  

 

Teoretisk 

inspiration  

Bauer, M., Borg, K., & Broady, D. (1993). Den skjulte læreplan. 

Hvornår blev den skjulte læreplan skjult?: skolen socialiserer men 

hvordan? Unge Pædagoger.  

 

Ficher, M. & Bauer, M. (2003). The implication for work process 

knowledge for vocational education and training. In: Boreham, 

N., Fischer, M., & Samurçay, R. (2003). Work process knowledge. 

Routledge.  

  

Henry A. Giroux & Anthony N. Penna (1979). Social Education in 

the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum, Theory 

& Research in Social Education, 7:1, 21-42, DOI: Taylor and 

Francis Online. 
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VEJE TIL STOLTHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE  

12 
Tydeliggørelse af fagprofessionel identitet  

Hvad handler temaet 

om?  

 

Elevernes faglige og professionelle identitet udvikles løbende 

i de år, hvor de er under uddannelse. I alle brancher arbejdes 

der formelt eller uformelt med elevernes faglige identitet. 

Altså ’hvem de er som fagpersoner’ sådan sagt lidt populært.   

Jo tydeligere det er for eleverne hvilken faglig og personlig 

udvikling, de er i gang med, desto større vil den faglige 

stolthed være.  

 

Hvordan kan lærerne 

og skolen arbejde 

med elevernes 

fagprofessionelle 

identitetsudvikling?   

En række aktiviteter til at synliggøre den fagprofessionelle 

identitetsudvikling for eleverne kan være:  

 At gøre en skoleperiode til et spørgsmål om mere end 

opnåelse af kompetencemål. Lad det også være et 

spørgsmål om, hvem eleven som fagperson skal være 

eller blive til. Det kan lærerne give et bud på ved 

introduktion til en skoleperiode.  

 At have fokus på overgangene mellem skole og praktik. 

Virksomhedsarbejdet og skoleperioderne er oplagte 

overgange at hive fat i. Der sker ofte store spring i 

elevernes fagprofessionelle identitetsudvikling i disse 

perioder. Lærerne kan afholde fagprofessionelle 

udviklingssamtaler ved begyndelsen, under og ved 

afslutning af en skoleperiode.  

 Formaliserede samtaler med elevgruppen. Der kan også 

være tale om beskrivelser i form af: storylines, video-

fortællinger, refleksioner i logbøger der følger eleven 

mellem skole og praktiksted. Dette er bare nogle få 

eksempler på stolthedsskabende og identitetsberigende 
aktiviteter.  

 

Didaktisk 

inspiration  

På erhvervsuddannelserne kan lærerne bruge portfolio som 

et redskab til at eleverne kan dokumentere og reflektere over 

deres faglige arbejde. Redskabet kan også få eleverne til at 

reflektere over og beskrive vigtige elementer i deres 

professionelle udvikling. Læreren kan med fordel indarbejde 

spørgsmål i elevens portfolio, som eleven løbende skal 

forholde sig til.  

 

 

 



28 
 

Det kan være: 

 Hvad lærte du fagligt og personligt af denne opgave?  

 Hvilke dele af planlægning, gennemførelse og vurdering 

af arbejdet værdsætter du særligt?  

 Er der for dit vedkommende faglige elementer, du kan se, 

du er blevet bedre til? Beskriv om og hvordan det kan 

være vigtigt for dig som fagperson? Både når du løser 

opgaver alene og sammen med andre.  

 

Teoretisk 

inspiration  

Krogh, E. (2007). Portfolio - evaluering og didaktik. 

I: Evaluering og test. Kroghs Forlag.  

  

Louw, A. (2017). Kobling mellem skole og praktik på 

erhvervsuddannelserne. I: Andreasen, K. E., & Duch, H. 

(red.) (2017). Forandringer i ungdomsuddannelserne - 

Overgange og indsatser. Aalborg Universitetsforlag. 

Ungdomsliv.   

  

Tyson, R. (2016). Yrkesbildningsdidaktiska berättelser i 

lärarutbildning - tre fallstudier. In: Nordyrk 2016. 

Publiceret i DIVA - Det Digitala Vetenskapliga Arkivet.   

 

 
 


