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1 Motivation for programmet 
 
 
 
Som en del af implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen har Undervisningsministeriet1 iværksat 
et forsøgs- og udviklingsprogram, der sætter fokus på faglig opkvalificering af lærere gennem deltagelse i 
kortere virksomhedsforløb.  
 
I den sammenhæng har der været behov for at udvikle modeller for, hvordan erhvervsskoler og 
virksomheder kan sikre, at lærerne kontinuerligt tilegner sig ny viden om teknologier, materialer, metoder 
og processer m.m., der bliver anvendt i virksomheder/på arbejdspladser inden for deres fagområde. Den 
faglige opkvalificering2 skal sikre, at lærerne bruger denne nye viden i undervisningen. Der har hidtil ikke 
været modeller for, hvordan gode virksomhedsforløb for erhvervsskolelærere kan tilrettelægges, herunder 
for hvordan læreren kan omsætte viden og erfaringer fra deltagelse i virksomhedsforløb til praksisnær 
undervisning. Det råder dette program bod på! 
 
Aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, som blev indgået mellem den daværende 
regering og forligsparterne i februar 2014, fremhæver meget klart, at et løft for erhvervsuddannelserne 
forudsætter at lærerne fagligt kvalificeres i forhold til udviklingen inden for den branche hvor de uddanner 
elever, samt at uddannelserne i større udstrækning har fokus på at styrke skole-praktik sammenhængen. 
 
9.2. Kompetenceløft til lærere 
Der stilles i dag erhvervsfaglige og pædagogiske krav til lærernes undervisningskompetencer på 
erhvervsuddannelserne. Kravene til erhvervsfaglige kompetencer omfatter grundlæggende erhvervsrettet 
uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse, relevant og aktuel erhvervserfaring (2-5 år) samt 
kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække (bred almen baggrund). Hvad angår lærernes 
pædagogiske kompetencer er kravene til ny- og fastansatte lærere, at de skal have pædagogiske kompetencer 
svarende til en pædagogisk diplomuddannelse (PD) senest fire år efter ansættelse. Den enkelte skole kan fravige de 
pædagogiske kompetencekrav for øvrige lærere, herunder lærere i tidsbegrænset ansættelse (max. 1 år) og 
timelærere. 
Kompetenceudviklingen af lærerne skal gå på to ben; opkvalificering af lærernes faglige kompetencer i relation til de 
erhverv, som uddannelserne retter sig imod (…) og opkvalificering af lærernes pædagogiske kompetencer (…) 
 
9.2.1. Faglig opkvalificering af lærere ved virksomhedsforløb 
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 
virksomhederne (…). 

 
Udklip fra EUD-reformen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” 
9.4. Bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik 
Erhvervsuddannelsernes vekseluddannelsesprincip, hvor eleverne skiftevis er i skole og i praktikuddannelse, er 
internationalt anerkendt, fordi disse uddannelser sikrer høj kvalitet og beskæftigelse. Vekslen mellem 
skoleundervisning og praktikuddannelse motiverer både de praktisk og bogligt orienterede elever for at lære. I 

                                                           
1
 I dag Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (herefter MBUL). 

2
 Faglig opkvalificering er det begreb som bruges om lærerne kompetenceudvikling i aftalen om ”Bedre og mere attraktive 

erhvervsuddannelser (Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 24. februar 2014). 
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forhold til elevernes læringsudbytte er det imidlertid en udfordring, at eleverne har svært ved at se sammenhængen 
mellem praktikuddannelsen og det, de lærer på skolen. 
 
Med henblik på at styrke denne sammenhæng er aftalepartierne enige om følgende initiativer: 
 
9.4.1. Kompetencemål om at anvende teori i praksis 
For at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis indføres der i skoleundervisningen - både på grund- og 
hovedforløb - et nyt kompetencemål, der medfører ændring af uddannelsesreglerne, herunder eksamenskrav. 
Kompetencemålet skal sikre en optimering af læringsmulighederne i vekseluddannelserne. Kompetencemålet 
indføres løbende i hver uddannelsesbekendtgørelse i forbindelse med førstkommende revision. 
 
9.4.2. Praksisrelateret undervisning 
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. Ikke mindst for at understøtte 
ovenstående afsættes der, jf. afsnit 9.2.1. midler til, at lærerne kan komme i kortere forløb i en virksomhed. 
 
9.4.3. Systematisk opsamling på praktikperioderne 
Der er særlige muligheder for en tydelig kobling af skole og praktik i overgangen mellem de to læringsrum, skole og 
praktik. Derfor indføres der krav om, at skolerne skal afsætte tid til, at lærerne systematisk forbereder eleverne på 
indholdet af den kommende praktikperiode, herunder hvordan den hænger sammen med den netop afsluttede 
skoleperiode og ligeledes samler op på elevernes læring efter en afsluttet praktikperiode. 

 
Programmets deltagere 
I efteråret 2014 besluttede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) at iværksætte et 
Forsøgs- og Udviklingsprogram med tilhørende projekter. Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, 
(TI) og Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Metropol blev valgt som programansvarlige. 
 
Erhvervsskolerne blev inviteret til at søge projektmidler i programmet til udvikling og afprøvning af 
modeller for kortere virksomhedsforløb. Her blev 24 skoler bevilget midler til at gennemføre et projekt. Af 
disse  har 21 skoler gennemført projekter om kortere virksomhedsforløb for deres lærere. De skoler, der 
har arbejdet med at udvikle og gennemføre kortere virksomhedsforløb er: 
 

Deltagende skoler 

AMU Nordjylland Randers Social- og Sundhedsskole 

Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg 
HS 

Skive Tekniske Skole 

CELF Nakskov Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 

CPH West SOSU Nykøbing F 

Dalum Landbrugsskole Svendborg erhvervsskole 

EUC Nord TEC, Technical Educational Center 

EUC Nordvestsjælland Tradium 

KTS, Københavns Tekniske Skole UC Holstebro 

Learnmark Horsens Viden DJURS 

Mercantec Århus Købmandsskole 

Professionshøjskolen VIA University College  
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Formål 
Formålet med skolernes projekter har været at udvikleog afprøve kortere virksomhedsforløb og 
derigennem få viden om og erfaringer med, hvordan disse kan bidrage til opkvalificering af lærerne. 
 
Programmets formål har været at indsamle og analysere skolernes erfaringer i projekterne og dermed 
levere et vidensgrundlag, der kan bruges til at kvalificere kommende initiativer vedr. virksomhedsforløb. 
Samtidig har programmet skullet understøtte og inspirere skolerne i deres arbejde med 
virksomhedsforløbene. Denne inspiration og støtte til skolerne er sket ved fælles regionale møder og ved 
individuelle, rådgivende møder med hver skole. I forhold til perspektivering af erfaringer, har skolerne 
bidraget til programmet ved at give input om, hvordan virksomhedsforløb kan foregå og hvilket udbytte, de 
kan give lærerne. 
 
Overordnet set har programmet arbejdet med at besvare følgende spørgsmål: 
 

 Hvilke centrale elementer (aktiviteter, overvejelser, organisering m.m. – temaer og tematikker) 
indgår i de modeller for kortere virksomhedsbesøg, som er afprøvet i projekterne? 

 Hvilke betydninger har disse elementer for den opkvalificering af lærere, der har fundet sted i 
projekterne? 

 Hvordan vurderer lærerne og skolerne den opkvalificering, der er sket gennem deltagelse i 
virksomhedsforløb, i forhold til det, de havde sat sig som mål?  

 
Nærværende rapport er baseret på en tværgående analyse af empiri fra skolerne. I rapporten vil der blive 
uddraget anbefalinger og inspiration til, hvordan kortere virksomhedsforløb kan organiseres fremover. 
Rapporten er ikke en samlet evaluering af de enkelte skoleprojekter og de mange gennemførte 
virksomhedsforløb3. 
 
Læsevejledning 
Kapitel 1 præsenterer baggrunden og motivationen for igangsættelse af programmet og skoleprojekterne i 
dette. Herefter præsenteres en opsamling af hovedresultaterne af den tværgående analyse af programmet 
i kapitel 2. Opsamlingen giver et overordnet blik på, hvordan skolerne har grebet arbejdet med de kortere 
virksomhedsforløb an, og de erfaringer de har gjort sig i forbindelse med gennemførelsen af disse. 
Kapitlerne 3-5 beskriver elementerne i en model for gennemførelse af virksomhedsforløb, det vil sige de 
forskellige dimensioner man som skole skal diskutere og forholde sig til når man vil arbejde struktureret 
med virksomhedsforløb. I kapitel 6 er der en kort opsamling på brugen af understøttende refleksions- og 
dokumentationsværktøjer i virksomhedsforløbene. 
 
Se i øvrigt Bilag for uddybende beskrivelser af projektets metode og aktiviteter. 
  

                                                           
3
 Skolerne har hver især udarbejdet en opsamling og evaluering af deres egne forløb. 
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2 Opsamling - Model til gennemførelse af kortere 
virksomhedsforløb 

 
 
 
Dette kapitel opsamler de erfaringer, der er indhentet i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og 
udviklingsprogrammet. I kapitlet præsenteres en model for, hvordan kortere virksomhedsforløb kan 
organiseres og gennemføres. Det har ikke været muligt at uddrage een måde/model for at arbejde med 
kortere virksomhedsforløb, da skoleprojekterne har grebet opgaven med forløbene meget forskelligt an.  
 
Den resultater, der bliver præsenteret i rapporten, kan derfor heller ikke forstås som en 'one-size-fits-all' 
model, men snarere som en forløbsbeskrivelse, der præciserer hvilke overvejelser der kan være nyttige at 
gøre i hver af de tre faser, før-under-efter , når formålet med virksomhedsforløbene er at skabe gode 
rammer og vilkår for læring og opkvalificering af lærerne. 
 

Figur. Faserne i et kortere virksomhedsforløb. 
 
 

2.1 Før-fasen 
 
Generelt set er erfaringerne fra de gennemførte projekter, at det er helt centralt at skolerne gøre sig en 
række overvejelser om formål, rammer, aktiviteter m.m. i før-fasen. Det er i denne fase, at kimen til et godt 
og udbytterigt virksomhedsforløb for både lærere og skoler bliver lagt. Følgende tre punkter er centrale i 
tilrettelæggelsen af virksomhedsforløb i før-fasen: 
 

 Et velovervejet formål 
 Den organisatoriske ramme 
 Forberedelsen af besøget på virksomheden 

 
Et velovervejet formål er afgørende for organiseringen af arbejdet med virksomhedsforløbene 
Det er vigtigt, at skolerne og lærerne er bevidste om, hvilket formål virksomhedsforløbene skal have, da 
organiseringen af forløbene er afhængig af dette. Skal virksomhedsforløbet eksempelvis anvendes til at 
opkvalificere lærernes kompetencer i nye teknologier, skal de bredt set øge lærernes praksisforståelse, har 
virksomhedsforløbet til formål at styrke skolens relation til de omkringliggende virksomheder eller er der 
tale om et helt fjerde formål? Et velovervejet formål skal ikke forveksles med et snævert formål om f.eks. 
fagfaglig opkvalificering. Et virksomhedsbesøg kan sagtens have et bredt formål om f.eks. bedre at forstå 
virksomhedskulturen på en arbejdsplads, og fortsat give et højt læringsoutput. Det centrale er blot, at der 
fra skolen og lærernes side er skabt klarhed om, hvad formålet er med virksomhedsforløbene.  
 
Formulering af formålet med de kortere virksomhedsforløb er med til at sætte retning for disse, både hvad 
angår indhold og rammer. Formålet kan fungere både som afsæt for og som en overordnet ramme for, 
hvordan skolen skal organisere arbejdet med virksomhedsforløbene internt. Derfor er det vigtigt, at dette 

Før Under Efter 
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bliver afklaret som noget af det første i processen. Følgende spørgsmål kan være med til at indkredse 
formålet: 
 

 Hvor i organisationen, skal virksomhedsforløbene skabe værdi? Hvor er der behov for ny viden og 
nye erfaringer? – det kan for eksempel være i en uddannelse, i en undervisning, i et fag eller andet 

 Hvem skal forløbene skabe værdi for (i første omgang)? – er det for eksempel skolen som 
organisation (et strategisk, organisatorisk afsæt), er det et lærerteam på en uddannelse (et 
strategisk, organisatorisk afsæt), er det den enkelte lærer, der deltager i et virksomhedsforløb (et 
konkret, individuelt afsæt) eller noget helt andet. 

 Hvilke forventninger eller krav skal der være til anvendelsen af den nye viden og de nye erfaringer, 
som lærerne tilegner sig gennem deltagelse i virksomhedsforløbene? – skal den nye viden og 
erfaring for eksempel anvendes i udvikling og kvalificering af undervisning og/eller uddannelse? Og 
skal den nye viden og erfaring deles med kollegaer og ledere – og i givet fald hvem? Og hvordan? 

 Er der nogle typer virksomheder der – med udgangspunkt i formålet - kunne være vigtige at 
etablere et samarbejde med, om virksomhedsforløbene? Det kan for eksempel være virksomheder 
der er førende inden for et fagligt felt, virksomheder der har mange af skolens elever som lærlinge, 
eller virksomheder som skolen af andre årsager gerne vil etablere eller styrke relationerne til. 

 Skal forløbene skabe værdi for de virksomheder, som lærerne er ude i? 
 
Formålet med virksomhedsforløbene er afgørende for hvilke efterfølgende valg, der kan træffes i 
planlægningen af virksomhedsforløbet. De enkelte valg skal således hele tiden hænge sammen med det 
formål, der er formuleret for virksomhedsforløbet. Hvis et virksomhedsforløb har til formål at øge lærernes 
indblik i nyeste teknologi, er det eksempelvis essentielt at besøge virksomheder, der anvender disse. 
 
Forberedelse af virksomhedsforløbet 
I denne model er nedenstående opmærksomhedspunkter fremhævet, som vigtige, og bør overvejes som en 
del af forberedelsen. Det er gennemgående for alle punkterne, at der ikke kun findes ét svar på de enkelte 
spørgsmål. Til gengæld er det afgørende, at der eksisterer en rød tråd mellem de forskellige valg der bliver 
taget. 
 

 Hvad skal undersøges – hvad vil vi opnå? 
 Hvilke lærere? 
 Hvilke virksomheder? 
 Hvilken varighed? 
 Hvilke deltagelsesformer? 

 
Hvilke lærere skal sendes i virksomhedsforløb? 
Hvilke lærere, der skal deltage i virksomhedsforløbet afhænger af formålet. Er formålet at opnå den nyeste 
faglige viden inden for et felt giver det f.eks. mening at sende faglærere ud. Ønsker skolen bredt set at øge 
praksisforståelsen hos lærerne, giver det mening at sende lærere fra de almene fag ud.  
 
Herudover skal det også vurderes, om det skal være frivilligt eller obligatorisk for lærerne at deltage i et 
kort virksomhedsforløb. Her er der ikke entydige erfaringer fra de gennemførte projekter, men flere af 
skolerne peger på, at det bidrager positivt til deres lærere engagement og opbakning, hvis de selv får 
mulighed for at beslutte om de ønsker at deltage i et forløb. På andre skoler arbejder ledelsen med 
udpegning af lærere. En af de veje, som der bliver anvendt på disse skoler til at skabe motivation,, er f.eks. 
MUS. Derudover er der også gode erfaringer med at det kan skabe synergi at lærere, som er i gang med 
deres PD–uddannelse, kombinerer denne med et kortere virksomhedsforløb. 
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Hvilke virksomheder skal vælges? 
Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem formålet med forløbene, og de virksomheder der rettes 
henvendelse til. Hvis skolen ønsker at udvide sit netværk blandt lokalsamfundets virksomheder, er det 
f.eks. essentielt at henvende sig virksomheder, som skolen ikke har haft kontakt til. 
 
Herudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at valget af virksomhed kan have stor indvirkning på 
de muligheder, som lærerne får under selve virksomhedsforløbet. Det er eksempelvis ikke alle 
virksomheder, hvor læreren får mulighed for at deltage i arbejdet for derigennem at komme tættere på 
praksis, såfremt læreren skulle ønske dette. 
 
Ud over en fastlagt start og afslutning viser resultaterne fra programmet også, at det er vigtigt at de 
ansvarlige for virksomhedsforløbene indgår i en aktiv dialog med virksomhederne, så der skabes klarhed 
om formålet med forløbet og  sker en forventningsafstemning mellem skole og virksomhed om af rammer 
og indhold i forløbet. Der kan benyttes forskellige metoder til at skabe denne dialog. F.eks. uformelle 
telefonsamtaler, forberedende fysiske møder og/eller skriftlige aftaler mellem skole og virksomhed. 
 
Hvilken varighed bør virksomhedsforløbet have? 
De gennemførte virksomhedsforløb har varet mellem en og 14 dage. Grundlæggende er erfaringerne fra 
skoleprojekterne, at et virksomhedsforløb bør have en varighed, der afspejler kompleksiteten af formålet 
og kompleksiteten i deltagelsesformen.  
 
Typisk kræver et virksomhedsforløb med et komplekst eller bredt formål flere dage, end hvis formålet er 
enklere og mere snævert defineret. Hvis f.eks. en lærer ønsker at få indblik i en hel værdikæde fra 
produktion til levering inden for fødevareindustrien, så kræver det flere dage, end hvis formålet er at 
observere og få viden om en specifik ny klippeteknik.  
 
Flere skoler peger på, at virksomhedsforløb på mindst to og maksimalt fem dage giver gode muligheder for 
at komme både i dybden og bredden med de forskellige problemstillinger. Igen er det vigtigt at 
understrege, at formålet har afgørende betydning for hvilken varighed et virksomhedsforløb bør have. 
 
Hvordan skal lærerne deltage under virksomhedsforløbet? 
På de gennemførte virksomhedsforløb er der arbejdet med en række deltagelsesformer, der bevæger sig 
på et kontinuum fra observerende til aktivt deltagende. Derudover deltager lærerne også i forskellige roller, 
når de er i virksomhederne. Nogle af de roller, som der er arbejdet med i programmet er 'gæst', 'ansat', 
'elev' og 'vikar'. 
 
Hvilken af deltagelsesformerne og rollerne som det enkelte virksomhedsforløb bør vælge afhænger af 
forhold som formålet med forløbene, lærerens faglige forudsætninger og mulighederne for deltagelse i de 
udvalgte virksomheder. Det er helt centralt, at lærerne på forhånd har overvejet, hvordan de ønsker at 
deltage i virksomhedsforløbet og at de har talt med virksomhederne om hvad de har mulighed for at 
bidrage med i denne sammenhæng, da dette har betydning for hvilke typer af opgaver og viden, som 
lærerne får adgang til i virksomhederne.  
 
Planlægning 
Alle de deltagende skoler peger ved afslutningen af deres projekter på, at grundig planlægning er 
afgørende for hvor velfungerende virksomhedsløbene bliver, og hvor meget de deltagende lærere får med 
hjem fra virksomhederne.  
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2.2 Under-fasen 
 
Under-fasen er den fase, hvor lærerne er ude i virksomhederne. Projekterne peger på følgende 
overordnede læringspunkter i denne del af forløbet: 
 

 Lærerne er gæster i virksomheden – nysgerrighed, åbenhed, undersøgende 
 Lærerne er ambassadører for deres skole, når de besøger virksomheder 
 Det er vigtigt at holde fokus på formålet med virksomhedsforløbet men man i virksomheden 

 
Der kan komme meget ud af at have en åben, nysgerrig og undersøgende tilgang, til den praksis som 
lærerne møder i virksomhederne. Skolerne understreger, at det er vigtigt at lærerne er bevidste om, at de 
er 'gæster' hos virksomhederne. Det betyder, at man er åben for indtryk, ændringer i planer og er beskeden 
omkring sin rolle frem for at agere som lærere ”med løftede pegefingre”. Det er ligeledes vigtigt, at lærerne 
husker at de er der for at få input til forbedret praksisrelateret undervisning, og at deres opgave er at 
tilegne sig ny viden og erfaring, der kan anvendes på skolen. 
 
 

2.3 Efter-fasen 
 
Efter-fasen omhandler spredningen og forankringen af den nye viden og erfaring, som lærerne har tilegnet 
sig i under-fasen. Derfor vedrører efter-fasen opsamling, refleksion og bearbejdning af den indhentede 
viden: 
 

 Opsamling, refleksion og bearbejdning af viden og erfaringer fra virksomhedsforløb 
 Videndeling og forankring 

 
Opsamling, refleksion og bearbejdning af virksomhedsforløb 
Data fra skoleprojekterne viser, at deltagere i fremtidige virksomhedsforløb med fordel kan indtænke en 
formaliseret opsamling og refleksion på de gennemførte besøg i virksomhederne. Den formaliserede 
refleksion kan foregå individuelt med f.eks. nærmeste leder eller en konsulent såvel som kollektivt til et 
orienteringsmøde eller i et opsamlingsværksted med kolleger. De forskellige modeller rummer fordele og 
ulemper, men samlet set viser erfaringerne de formaliserede afslutningsformer skaber de bedste vilkår for 
bearbejdning af den indhentede viden, hvilket øger mulighederne for at skabe bedre undervisning og/eller 
nyt undervisningsmateriale. 
 
Videndeling og forankring 
Udover at de formaliserede afslutninger skaber gode refleksions- og bearbejdningsmuligheder for lærerne, 
så øger de også muligheden for at den indhentede viden bliver delt og forankret. En individuel formaliseret 
samtale med f.eks. leder eller en konsulent medvirker til at den indhentede viden forankres organisatorisk 
på skolen. Dette gælder også de kollektive opsamlinger, der sikrer at den indhentede viden bliver delt bredt 
på skolen. 
 
 

2.4 Brug af understøttende værktøjer 
 
Erfaringerne fra skoleprojekterne peger på, at det er givtigt at anvende forskellige værktøjer, der kan 
understøtte arbejdet i de tre faser.  
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I før-fasen kan f.eks. en logbog eller en refleksionsmodel hjælpe lærerne og skolerne med at afgrænse og 
formulere formålet med forløbet eller at fokusere de planlægningsmæssige valg, som skal træffes inden 
underfasen. 
 
I under-fasen kan en struktureret observationsguide eller lignende understøtte lærerne i at dokumentere 
virksomhedsforløbene. Erfaringerne er her, at den skriftlige dokumentation af bør belaste lærerne 
minimalt. Derfor kan lærerne med fordel benytte alternative medier såsom lyd, billeder og video til at 
dokumentere forløbet. 
 
Også i efter-fasen er der brug for værktøjer, der understøtter lærernes refleksions- og 
bearbejdningsprocesser. Her har en skole for eksempel udviklet en refleksionsmodel, som rummer 
lærernes refleksioner både i før- og efterfasen. Herudover skal værktøjerne også kunne understøtte 
lærernes arbejde med at bearbejde og strukturere den indhentede viden, så det efterfølgende bliver lettere 
at videreformidle de indhentede erfaringer til kolleger.  
 
Brug af forskellige værktøjer rummer således en række kvaliteter i de forskellige faser. Det er en erfaring fra 
projektet, at værktøjerne kun bør sætte fokus på de allervigtigste forberedelses- refleksions- og 
dokumenteringsspørgsmål – her er enkelhed og håndterbarhed nøgleord. 
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Før-fasen 

 

•Fastlæg formålet for 
virksomhedsforløb 

 

•Fastlæg den organisatoriske ramme 
for virksomhedsforløb, herundermodel 
for kommunikation med virksomheder 

 

•Forbered aktiviteter og 
deltagelseformer i under-fasen: 

 

•Hvilke lærere skal deltage i 
virksomhedsforløb? 

•Hvilke virksomheder  skal vi 
samarbejde med? 

•Hvor mange dage skal forløbet vare? 

•Hvordan skal lærerne deltage på 
virksomhedsforløbet 

Under-fasen 

 

•Agér som gæst og med respekt 
for virksomheden 

•Agér som ambassadør, gæst  
eller lignende og med respekt 
for virksomheden 

•Vær åben, nysgerrig og 
undersøgende 

Efter-fasen (I) 

 

•Gennemfør formaliseret 
individuel eller kollektiv 
opsamling på 
virksomhedsforløb 

 

•Fastlæg strategi for spredning 
og bearbejdning af viden og 
erfaringer fra virksomhedsforløb 
for at skabe mulighed for 
omsætning af viden fra 
virksomhedsforløb til ændret 
praksisnær  
undervisningspraksis 

 

Efter-fasen (II) 

 

•Ny, forbedret uddanneleses- 
og/eller undervisningspraksis 
med brug af viden og 
eksempler fra praksis 

 

•Nye undervisningsmaterialer 

 
MODEL FOR PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG OPSAMLING VED KORTERE VIRKSOMHEDSFORLØB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brug af understøttende værktøjer 
Løbende brug af for eksempel logbøger, refleksionsmodeller, observations- og interviewguides m.m., der understøtter arbejdet med at formulere og 

fastholde refleksioner og udbyttet af de kortere virksomhedsforløb 
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3 Før fasen - hvordan forberede et kortere virksomhedsforløb? 
 
 
 

3.1 Valg af lærere 
 
Overordnet set har skolerne arbejdet ud fra tre tilgange til hvordan de har udvalgt de lærere, der har 
skullet i et kortere virksomhedsforløb. Enkelte skoler har dog ikke arbejdet ud fra én fælles tilgang. Her har 
der både være lærere, der er blevet udpeget til at deltage, mens andre selv har valgt det. 
 
 

 
 
Figur 3. Hensyn og overvejelser i forbindelse med valg af hvilke lærere, der skal deltage i kortere 
virksomhedsforløb. 
 
Et af de strategiske tiltag, som flere af skolerne har anvendt i forhold til at igangsætte og motivere lærerne 
til at deltage i de kortere virksomhedsforløb, er at tage emnet op i forbindelse med 
medarbejderudviklingssamtalerne. Samtalerne bliver blandt andet brugt til at tale om lærernes interesse og 
behov for at deltage i virksomhedsforløb, men også til at motivere og opmuntre lærerne til at deltage. Ved 
at drage lærernes mulige deltagelse i kortere virksomhedsforløb ind i dette organisatoriske rum, gør disse 
skoler de kortere virksomhedsforløb til et strategisk anliggende, og lærernes deltagelse i forløbene bliver 
formaliseret som en del af deres efteruddannelse. Herved signalerer skolernes ledelse, at man prioriteter 
lærernes deltagelse i de kortere virksomhedsforløb. De steder, hvor skolerne har arbejdet med 
virksomhedsforløbene på denne måde, har lærerne oplevet at den ledelsesmæssige prioritering har styret 
deres fokusering og givet dem legitimitet bl.a. i forhold til at få afsat tid til at deltage i forløbene. 
 
Lærerne melder sig selv 
På de fleste af skolerne har de lærere, der har deltaget i virksomhedsforløbene, selv meldt sig til dette. 
Frivillighed har været det bærende hensyn i den tilgang, som disse skoler har brugt til at gennemføre 
forløbene. 

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? 
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På disse skoler er det opfattelsen, at den bedste måde at sikre lærernes motivation på er at lærerne selv 
beslutter om de vil deltage. En antagelse her er, at hvis skolen fortæller lærerne hvad de skal, så kan de 
risikere at 'ramme ved siden af' med forløbet, så det bliver spild af tid for både læreren og virksomheden. 
 
Lærerne bliver udpeget 
Der er flere skoler, der har valgt at arbejde med at udpege de lærere, der skulle deltage i 
virksomhedsforløbene.  Dette er der forskellige begrundelser for. 
 
Ud over de strategiske overvejelser, der allerede er nævnt ovenfor, så har flere skoler også arbejdet med en 
strategisk udvælgelse af lærere begrundet i  lærernes deltagelse i et diplom-modul. Overvejelserne omkring 
dette - at bruge en formel uddannelse til at sætte en struktur og en retning for lærernes deltagelse i kortere 
virksomhedsforløb - har været, at lærernes deltagelse i de to aktiviteter har kunnet berige hinanden. På 
den ene side kan pædagogiske og teoretiske input fra uddannelsen bidrage positivt til de pædagogiske og 
didaktiske refleksioner, som lærerne skal gøre sig i forbindelse med udvikling af deres undervisning. På den 
anden side kan deres deltagelse i et virksomhedsforløb bidrage til f.eks. at konkretisere og reflektere over 
betydninger af forskellige teoretiske tilgange til undervisningsudvikling, ved at lærerne kan anvende teorier 
på nye faglige cases fra egen hverdagspraksis. Hermed kan virksomhedsforløbene også bidrage til at 
kvalificere læreprocesserne på diplom-modulet. De skoler, der har anvendt denne model, oplever en god 
effekt ikke mindst i forhold til at løfte diplom-modulet. 
 
På nogle af skolerne er de lærere, der har været på forløb i virksomheder, valgt ud fra organisatoriske 
hensyn. Det kan f.eks. være, at skolen gerne ville styrke samarbejdet med en særlig virksomhed eller 
forretningskæde. Her har det været givet, at det var lærere som underviser disse virksomheders elever, der 
skulle deltage i forløbet. Andre projektledere fortæller, at de sender dygtige og entusiastiske lærere ud til 
de virksomheder, de ønsker at gøre sig interessante over for.  
 
Nogle skoler har valgt, at det udelukkende var lærerne på hovedforløbene, der skulle deltage i kortere 
virksomhedsforløb, ud fra den vurdering, at der er en praksis-relatering i deres undervisning, som 
grundforløbs-lærerne ikke har, og at disse derfor har større behov for at komme ud og blive opkvalificeret 
på gældende praksisser. 
 
På andre skoler har valget af lærere været styret af en vurdering af, i første omgang hvilke kompetencer 
der var brug for på skolens uddannelser, og herefter hvilke uddannelser der havde behov for opdatering og 
fornyelse af kompetencerne, f.eks. med nye illustrative cases. Der, hvor uddannelserne manglede 
opkvalificering og ny viden, har uddannelsesledere udpeget de lærere, der har deltaget. 
 
Endelig er der også skoler der har arbejdet med forskellige kombinationer af frivillighed og udpegning – 
altså at det blev lagt op til lærerne, at de kunne melde sig frivilligt, sideløbende med at der har været 
lærere, der er blevet ”prikket på skulderen”. 
 
Ved at de lærere, der deltager i kortere virksomhedsforløb, bliver omtalt som udpegede på baggrund af 
forskellige strategiske overvejelser og hensyn i organisationen, bliver det synligt for både lærere og ledere, 
at de forløb der bliver gennemført, ikke kun er et individuelt anliggende for den enkelte lærer, men også et 
organisatorisk anliggende, og dermed også et organisatorisk ansvar, En fordel, der bliver peget på i denne 
tilgang er, at lederne får ejerskab for de virksomhedsforløb, som deres lærere deltager i.  
 
Alle lærerne skal deltage 
En af skolerne har arbejde med at alle lærere skulle deltage i et kortere virksomhedsforløb. Her har 
virksomhedsforløbene haft det strategiske ophæng, at de har indgået i MUS-samtalerne. De effekter, som 
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skolen oplever der har været i forbindelse med at alle lærere har skullet deltage i de kortere 
virksomhedsforløb, har været at: 
 

1. Alle lærere kan sparre med hinanden om forløbene 
2. Alle skolens lærere bliver på én gang i stand til at praksisrelatere 
3. Der bliver igangsat én samlet forandring 
4. Der bliver skabt en fælles historie på skolen om virksomhedsforløbene 
5. Der er fælles rammer for alle lærere 

 
Et af de opmærksomhedspunkter, som denne praksis har affødt er, at forløbene bliver en væsentlig faktor i 
planlægningen af skolens ressourcer, både aktivitetsmæssigt og økonomisk. Et andet 
opmærksomhedspunkt der kan være, når der kommer så mange lærere ud på denne måde, er at man som 
leder ikke altid kan forvente, at resultatet nødvendigvis bliver lige udbytterigt for alle lærere. 
 
Uanset om skolen arbejder med valg af lærere som en strategisk udpegning (f.eks. ud fra team, fag, nye 
(projekt)forløb på skolen, hvor lang tid de har undervist) eller ud fra et frivillighedsprincip, så peger rigtig 
mange af projektlederne på, at det er helt centralt, at lærerne selv formulerer, hvad de har behov for at 
bruge deres besøg i en virksomhed til, og hvordan forløbet skal tilrettelægges. 
 
Faglærere og almenfag 
Der har både været faglærere og almenfaglærere i virksomhedsforløb. Her fortæller især faglærerne at de 
har haft fokus på at få ny opdateret viden om udvikling i branchen og indsigt i virksomhedernes arbejde 
med eleverne, som for eksempel denne lærer:  
 

"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). 

 
Denne lærer har været optaget af at bruge det kortere virksomhedsforløb til at tilegne sig en opdateret 
viden om praksis inden for et område, hun har arbejdet med tidligere, men som hun ikke har undervist i 
før. Hun er ikke alene meget klar på, hvad det er for systemer m.m., som hun mangler ny viden om, hun er 
også meget tydelig i, at - ud over den teoretiske del - som hun selv kan læse sig til, så har hun også brug for 
viden og erfaring om nyeste praksis, som hun ikke kan læse sig til. Det vil f.eks. sige, hvordan systemerne 
m.m. bliver anvendt, hvordan der bliver arbejdet med dem, og hvilke udfordringer der kan være her.   
 
Almen lærernes perspektiv har især været at få kendskab til, hvordan den praksis som deres elever 
arbejder i, folder sig ud. Det samme fokus har gjort sig gældende for flere faglærere på sosu-skoler, der ofte 
ikke kommer fra faget selv, men har en anden uddannelsesbaggrund og ikke har erfaringer med at arbejde 
som sosu-assistent eller –hjælper. 
 
En del af faglærerne på sosu-, og pau-områderne har gennem deltagelse i kortere virksomhedsforløb 
erfaret, at de teorier, som de underviser i, kan være langt fra den praksis, som der er tid og mulighed for at 
folde ud i virksomhederne.  
 
Følgende citat fra en lærer på en sosu-skole viser, hvordan en lærer oplever at blive konfronteret med den 
praksis som eleverne færdes i, men som læreren ikke kendte til, før virksomhedsforløbet: 
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Jeg mødte på plejecenteret klokken 07.00 og skulle følges med SSH Helle frem til klokken 
13.00. Jeg introducerede mig selv kort og mit formål med praktikken. Helle startede med 
at vise mig kørelisten for dagen og fortalte kort om, hvilke borgere vi skulle ud til i løbet af 
dagen. Vi hentede cykler i skuret og cyklede ud til borgere i kvarteret. Denne mandlige 
borger skulle have hjælp til at komme ud af sengen, morgentoilette, støttestrømper og 
morgenmad. Cigaretter blev der røget en del af i hjemmet, da både ham og konen røg, 
mens vi var der. Luften var meget tung og det kradsede i mine øjne og lunger. Jeg fik en 
haverundvisning af konen, mens Helle hjalp borger med den nedre toilette. Dette var for 
privat for mig at overvære og dette også er uden for mit professionelle virke. Hustru 
betroede mig mange ting og jeg prøvede at forestille mig deres hverdag, hvor de fik besøg 
af folk udefra op til 6 gange om dagen.  
…  
Mens borgeren spiste morgenmad, fandt jeg telefonnummeret til borgerservice på Ipad, 
da dette havde drillet dem. Vi besøgte familien 3 gange denne dag, så det blev mere 
naturligt at komme der igen og igen. Det var grænseoverskridende for mig at komme i 
folks private hjem. Dette blev lettere op af dagen, men mange grænser blev brudt for mig. 
Jeg var absolut ved at dø af sult, da vi havde frokost klokken 11.45.Jeg får normalt mad og 
drikke løbende gennem formiddagen og i dag havde jeg spist morgenmad klokken 06.00 
og intet andet inden frokost. Dette er ikke nok for mig, så i morgen må jeg huske et stykke 
frugt og en flaske vand til (Lærer). 

 
 

3.2 Valg af virksomheder 
Overordnet peger erfaringerne på, at der er tre områder, der fungerer som motivation i valget af 
virksomheder: 

  
Figur 4. Hensyn og kriterier i forhold til valg af hvilke virksomheder, lærerne gerne vil besøge som en del af 
deres kortere virksomhedsforløb. 
 
I de overvejelser, som lærerne har gjort sig om hvilke(n) virksomhed(er) de gerne vil besøge, er der en 
række forskellige hensyn eller forventninger til, hvad de gerne vil have at virksomhederne bidrager med, og 

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 

•Interesse i lærlingenes 
uddannelse 

•Interesse i at samarbejde 
med skolen om lærlingenes 
uddannelse 

•Langvarige samarbejder 
Relationer og netværk 

•Gensidig forståelse af 
hinandens 'verdner 

•Inddrage medarbejdere fra 
virksomheder i 
undervisningen 

•Fremtidige 
samarbejdsmuligheder 
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hvad der er vigtigt for dem i forhold til den erhvervsrettede kvalificering, som de gerne vil opnå gennem 
virksomhedsforløbet. 
 
På nogle skoler har valget af virksomheder været strategisk begrundet. Der kan f.eks. være et fokus på 
virksomheder i lokalområdet, med det ønske fra skolens side om at bruge virksomhedsforløbet som en 
kickstarter for et muligt fremtidigt samarbejde om elevernes uddannelse, praktikpladser m.m. Her har 
lærerne besøgt virksomheder, som skolen har udpeget. Erfaringerne her fra er, at det har været 
uproblematisk for lærerne at se relevansen af at deltage i virksomhedsforløb i disse virksomheder i forhold 
til deres undervisning, og at besøgene har givet god mening og stort udbytte. 
 
På de fleste skoler har lærerne arbejdet individuelt med at formulere formålet med besøget og valg af den 
virksomhed, som de har været i. På andre skoler har lærerne arbejdet med disse spørgsmål i deres lærer-
teams, således at besøgene har været planlagt på et bredere grundlag. På disse skoler har der været haft 
fælles møder for de lærere der skulle i virksomhedsforløb, hvor forventninger, form og virksomhedsvalg er 
blevet debatteret. Når kontakten var etableret, overtog læreren den konkrete planlægning af forløbet. 
 
For at understøtte et konkret udbytte af lærernes besøg på virksomhederne, har flere af skolerne arbejdet 
med at forventningsafstemme mellem virksomhed og skole i før-fasen. 
 

"Underviserne har haft frit slag til at vælge virksomheder. Men de skulle sikre, at de kunne 
komme hjem med casemateriale til udvikling af nye opgaver. Så det har ikke bare været 
sightseeing for dem … Jeg tror meget på, at lysten driver værket. Jeg synes jo færre 
begrænsninger vi som ledelse lægger på praktikken desto bedre. Men vi skal lave nogle 
rammer, som sikrer, at der kommer et udbytte ud af praktikforløbet. Og så skal 
underviserne beskrive, hvem de vil ud til, og hvad de vil have ud af det.  
… 
Vi har videreudviklet en model … Når man skal ud i et forløb, skal man rapportere i den her 
model på den ene eller anden måde… Det er vigtigt at have en model, så det ikke bare 
bliver ustruktureret lala" (Projektleder). 

 
Der bliver altså arbejdet med en høj grad af delegering og involvering af lærerne for at skabe lyst og 
motivation, men der bliver også arbejdet med at kvalificere indholdet i besøget i forhold til behovene for 
efterfølgende udvikling af undervisningen. Men formålet med forløbene bliver organiseret inden for en 
defineret ramme, der hjælper både lederne og lærerne med at holde fast i det, de gerne vil have ud af at 
arbejde med virksomhedsforløbene. 
 
Når der er fokus på faglig opkvalificering 
Et af de forhold, som lærerne kigger efter når de er optaget af faglig kvalificering, er at virksomhederne skal 
være førende inden for deres felt. Det kan f.eks. være virksomheder, der orienterer sig mod fremtiden og 
er optaget af hvad der kommer til at ske i branchen, eller det er virksomheder der er med til at sætte nye 
retninger, når der sker forandringer inden for branchen. Vigtigt for disse lærere er, at virksomhederne kan 
give dem mulighed for at de kan tilegne sig ’nyeste viden’ inden for det pågældende fagområde. 
 
I sammenhæng med dette er der også lærere, der er optaget af at tilegne sig ny viden inden for 
fagområder, som de kan se der er i vækst. F.eks. fortæller en lærer fra en elektrikeruddannelse, at grunden 
til at han har valgt at besøge en virksomhed, som er førende inden for HV kabling af vindmøller, er at der er 
stor vækst i offshore branchen. I den forstand indgår overvejelser om aftagernes fremtidige 
kompetencebehov og fremtidige behov for flere faglærte medarbejdere altså også som en del af de 
overvejelser, som lærerne gør sig i deres valg af virksomhed. 
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Et andet hensyn er specialviden. For lærere, der er optagede af at få ny specialviden, handler det blandt 
andet om, at virksomhederne skal være specialiserede i at arbejde med nogle bestemte opgaver. Det kan 
f.eks. være helt konkrete styringssystemer eller maskiner som f.eks. en snedkerlærer, der gerne vil have 
mere viden om anvendelsen af en kantlimer. Eller det kan være opgaver, der har en særligt fagligt kompleks 
eller udfordrende karakter, og som ikke alle virksomheder kan løfte.  
 
I den anden ende af denne skala, er der lærere, for hvem det er virksomhedens faglige bredde der har 
væsentlig betydning. For dem er det vigtigt, at virksomheden arbejder med mange forskellige opgaver og 
jobfunktioner, så de derigennem kan få en bred indsigt i mange aspekter af arbejdspraksis der er inden for 
fagområdet. 
 
Et par af skolerne uddanner elever, der er i praktik i store forretningskæder. Her bruger lærerne blandt 
andet besøgene i virksomhederne til at få en dybere indsigt i de koncepter, som kæderne arbejder ud fra og 
de konkrete systemer, metoder m.m., som bliver brugt her. Derudover anvender skolerne også 
virksomhedsforløbene til at skabe nogle gode relationer og rammer for fremtidigt samarbejde om 
elevernes samlede uddannelsesforløb og bedre sammenhæng i dette. 
 

 
De nøgleord, der er i spil i overvejelserne af valg af virksomheder når lærerne har fokus på at tilegne sig ny 
faglig viden gennem virksomhedsforløbene, er: 
 

 Position 
 Fremtidsorienteret 
 Specialviden og specialopgaver 
 Viden om mange forhold og bredde i opgaver og jobfunktioner 

 
- Hvor det ene fokus ikke udelukker at andre også kan være en del af overvejelserne i forbindelse med 
valg. 
 

 
Når der er fokus på viden om elevers/lærlinges hverdag i virksomheden 
I de hensyn og kriterier, som lærerne har anvendt til at vurdere og vælge hvilke virksomheder de gerne vil 
besøge, har det været af betydning for flere lærere, at de kommer i virksomheder, hvor mange af deres 
elever er i praktik. Ud over antallet af elever/lærlinge på virksomhederne, så har det også betydning, at det 
er virksomheder, der er optaget af uddannelse og kvaliteten i denne. Således skriver en lærer f.eks., at han 
har valgt en virksomhed fordi den er en 'mønstervirksomhed' inden for lærlingeuddannelse, der gerne vil 
præsentere og profilere sig på at lave gode lærlingeforløb. Et andet pejlemærke, som lærerne benytter sig 
af i denne sammenhæng, er vurdering af om virksomhederne har interesse i lærlingenes uddannelse og 
samarbejde med skolen, udtrykt ved om de deltager i f.eks. det lokale faglige udvalg eller det lokale 
uddannelsesudvalg. 
 
Endelig er der også blevet valgt virksomheder, som i mange år har haft uddannelsens elever i praktik, og 
hvor læreren regner med at samarbejdet vil fortsætte. En forventning her er, at ved at samarbejde med 
virksomheden om kortere forløb, får skolen mulighed for at se, hvordan de kortere virksomhedsforløb 
påvirker uddannelsernes kvalitet på længere sigt.  
 

 
De nøgleord, der er i spil i overvejelserne af valg af virksomheder, når lærerne har fokus på at tilegne sig ny 
viden om deres elevers daglige praksis i virksomheder, er: 
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 Antal elever/lærlinge i praktik 
 Viser interesse i lærlingenes uddannelse gennem handlinger 
 Viser interesse i at samarbejde med skolen om lærlingenes uddannelse gennem handlinger 
 Mulighed for at skabe langvarige samarbejder 

 
Hvor fokus på det ene ikke udelukker de andre. 
 

 
Når der er fokus på relationer og netværk 
Der er flere tilgange i lærernes valg af virksomheder, når et af formålene med virksomhedsforløbet er at 
skabe nye eller styrke eksisterende relationer. F.eks. har nogle lærere valgt en virksomhed, som de selv har 
arbejdet i tidligere og derfor kender godt. Andre har valgt en virksomhed, som de allerede har et 
samarbejde med, som de gerne vil konsolidere, eller hvor de har en kontaktperson (f.eks. tidligere elever), 
som kan være med til at åbne dørene for dem. Og andre igen har gerne villet udvide deres eksisterende 
netværk og skabe nye kontakter, og har derfor bevidst henvendt sig til virksomheder, som de ikke kender 
på forhånd, men gerne vil etablere et fremtidigt samarbejde med. 
 

 
De nøgleord, der er i spil i overvejelserne af valg af virksomheder, når lærerne har fokus på at udvikle og 
styrke relationer og netværk, er: 
 

 Øget gensidig forståelse for hinandens 'verdener' 
 Inddrage medarbejdere fra virksomheder i undervisningen på skolen 
 Fremtidige samarbejdsmuligheder 

 
Hvor fokus på det ene ikke udelukker de andre. 
 

 
 

3.3 Planlægning og organisering 
 
Forberedelse 
Det er gennemgående, at lærerne peger på vigtigheden af at virksomhedsforløbene er velforberedte. Med 
forberedt menes her blandt andet, at lærerne og/eller skolerne allerede i før-fasen reflekterer, vurderer og 
beskriver hvilken viden og kompetence, der er behov for at få udviklet gennem deltagelse i forløbet; hvad 
den skal bruges til, hvor og hvordan. I den sammenhæng er det læreres erfaringer, at når de har arbejdet 
systematisk med disse ting, så er det nemmere for dem at holde fokus undervejs i besøget på 
virksomhederne. Det er også nemmere for dem at omsætte den nye viden og indsigt de har tilegnet sig til 
undervisningsudvikling – fordi de allerede har overvejet og vurderet hvad det er, det skal bruges til at 
udvikle. Det skal der ikke først tages stilling til efterfølgende. 
 
Flere af skolerne og lærerne har arbejdet med at holde et forberedelsesmøde sammen med virksomheden 
før besøget, hvor de har talt om, hvad læreren gerne vil have ud af besøget, og hvilke muligheder 
virksomheden havde i den forbindelse. Både lærerne og skolerne er glade for disse møder, fordi de oplever, 
at den forventningsafstemning der sker her, er med til at kvalificere såvel indholdet som udbyttet af 
besøgene. Dette blandt andet fordi begge parter hermed får mulighed for at forberede sig mere målrettet 
på hvad de gerne vil have ud af besøget, og hvordan det skal planlægges og organiseres for at opnå dette. 
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Derudover forbereder mange af lærerne sig også på besøget ved, at de sætter sig ind i de virksomheder de 
skal ud i; de læser om dem på nettet og læser sig ind i de faglige emner, som de gerne vil lære mere om ude 
i virksomhederne.  
 

 
Nøgleord for de erfaringer, som lærerne har gjort sig er: 
 

 Systematisk refleksion, vurdering og beskrivelse af hvilken viden der er relevant at tilegne sig, 
bidrager positivt i forhold til at: 
 at holde fokus i underfasen 
 at omsætte den nye viden til undervisningsudvikling efterfølgende 

 Formøder med virksomhederne bidrager positivt til at kvalificere indhold, form og udbytte af 
forløbene 

 

 
Timing og varighed 
Lærerne har været på besøg i virksomheder lige fra én dag til 14 dage. Det er nogles erfaring, at en dag har 
været rigeligt. Andres erfaring er, at de har brug for flere dage i virksomheden, hvis de skal få noget ud af 
det. Der kan ikke uddrages noget anvisende om, hvor mange eller hvor få dage, der er passende for et 
kortere virksomhedsforløb. En vigtig pointe er dog, at varigheden må afhænge af formålet med forløbet; Er 
det f.eks. at få et indgående kendskab til praksis? Eller blot at få et indtryk af denne?  
 
Lærere, der gerne vil have viden om et nyt og ikke så kendt område, vil måske have et mere åbent fokus i 
deres besøg, fordi de ikke på forhånd kan udpege, hvad det præcist er, de gerne vil have af ny viden om. 
Her er der nogen der har erfaret, at der ikke er brug for helt så mange dage. Andre har erfaret, at netop ved 
at være i en virksomhed en hel uge, har de haft mulighed for at få indblik i en større helhed af 
arbejdsopgaver, som der løbende bliver arbejdet med. Nogle af de lærere, der på forhånd ved hvad de 
konkret vil ud og se på og deltage i, peger på, at de kan have brug for flere dage, hvis det de gerne vil lære 
mere om kræver fordybelse. For andre betyder et tydeligt formuleret og afgrænset fokus, at de har brug for 
få dage. Endelig har nogle lærere brug for ½-1 dag til lige at 'lande', mens andre går lige til biddet fra 
starten. 
 
Hvis der er tale om en meget lille arbejdspladsrapporterer lærerne, at en dag kan være nok og at det kan 
blive belastende for alle parter, hvis der bruges mere end én dag. Det samme kan gøre sig gældende inden 
for for eksempel kontorområdet, hvor lærerne ikke selv har kunnet ”komme til tasterne”, men har siddet 
ved siden af en medarbejder eller elev. Mange af lærerne inden for disse områder har i stedet valgt at være 
en dag på flere forskellige virksomheder.   
 
Nogle virksomheder har tilkendegivet, at hvis de skal åbne dørene for virksomhedsforløb, så forventer de at 
det strækker sig over mere end et par dage. Det ser ud til, at hvis varigheden er tilrettelagt i forhold til 
ovenstående kriterier – kompleksitet og størrelse – er udbyttet for lærerne stor, uanset om forløbet har 
strakt sig over flere virksomheder af en dags varighed eller flere sammenhængende dage på én 
virksomhed. 
 
Timingen af besøgene er også vigtig. Her peger nogle projektledere og lærere på, at det er vigtigt at 
besøgene bliver placeret i perioder, hvor lærerne ikke har så meget undervisning. Andre synes, at når der 
opstår mulighed for at komme ud og se noget i en virksomhed som er relevant for undervisningen, så er det 
vigtigt, at lærerne kan tage ud, når det passer ind i virksomhedens opgaver og plan – og ikke kun skolens. 
Nogle - især mindre håndværksvirksomheder - arbejder med en kort tidshorisont og det kan være svært for 



20 
 

dem at udtale sig om hvilke (for skolen) relevante opgaver, der vil være om 4 måneder. Risikoen kan være, 
at det kan blive svært at finde et godt match mellem lærernes kvalificeringsbehov og virksomhedernes 
muligheder for at finde opgaver m.m., der er relevante i forhold til dette. 
 

 
Opsummerende er erfaringerne: 
 

 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? 
 Hvordan skal virksomhedsforløbene placeres i forhold til hvornår der bliver arbejdet med – for 

undervisningen – relevante opgaver i virksomheden? 
 Skal timingen af forløbene være styret af lærernes og skolernes skemaer, eller af 

virksomhedernes planer og arbejdsopgaver, mao. de muligheder der viser sig her 
 

 
Kontakt 
På de fleste skoler er det lærerne der har været ansvarlige for at finde, vurdere og beslutte hvilke(n) 
virksomhed(er), der har været relevante og interessante for dem at besøge. De begrundelser, der bliver 
givet for dette er blandt andet, at det er vigtigt at indholdet i besøgene på virksomhederne giver mening i 
forhold til lærernes undervisning, og at der er stor tiltro til at det er lærerne der bedst ved, hvor de har 
behov for ny viden. Der er en udbredt holdning til, at uddelegering af disse vurderings- og 
beslutningsprocesser ikke alene bidrager til meningsskabelse, men også er med til at skabe lyst og 
motivation blandt lærerne til at deltage i et virksomhedsforløb. 
 
For mange lærere er det en del af læringsudbyttet ved et virksomhedsforløb, at de selv tager kontakt og 
deltager i den indledende dialog og forventningsafstemning om indholdet i besøget. Hvor der har været 
behov for at understøtte lærerne i disse processer, har skolerne gjort dette på forskellig vis. Erfaringerne 
med dette er gode. Andre skoler har haft en central koordinator - f.eks. projektlederen - til at stå for den 
indledende kontakt til virksomheden, eller de har benyttet sig af det netværk, som skolens praktikplads 
konsulent har. Andre igen har arbejdet ud fra en tilgang, hvor skolen har kontaktet en virksomhed, som så 
har spurgt rundt i deres organisation og fundet en afdeling, hvor det kunne være relevant for lærerne at 
komme. Det har i flere tilfælde været en succes at organisere det på denne måde, selv om der også er 
eksempler på, at lærernes ønsker og behov her ikke altid kommer til at matche det, som de så ender med 
at komme ud og se og eventuelt deltage i. 
 
Uanset om det er læreren eller skolen der tager kontakt til virksomhederne, så viser erfaringerne at det er 
vigtigt at følge op og sikre sig, at den konkrete afdeling eller medarbejder som læreren skal møde i 
virksomheden, er blevet orienteret om virksomhedsforløbet og formålet med dette. 
 

 
Opsummerende er erfaringerne: 
 

 Både lærere og skoler kan tage kontakt til virksomhederne for at få en aftale om et forløb 
 Det er vigtigt at være opmærksom på, at den del af virksomheden, som læreren skal ud i, ved 

besked om forløbet og dets formål og indhold 
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4 Under fasen – deltagelsesformer på virksomheden 
 
 
 
Lærerne har anvendt flere forskellige deltagelsesformer når de har været i virksomhederne, og som regel er 
de blevet brugt på forskellig vis i kombination med hinanden. Det, der har haft betydning for den måde 
lærerne har deltaget på, har dels været hvordan de selv gerne ville deltage, og dels hvad der har været 
muligt at gøre rent praktisk i virksomhederne. Lærerne har indsamlet og tilegnet sig viden og erfaringer 
med virksomhedernes praksisser ved at agere som interviewere, observatører og som deltagere i en 
praksis. 
 
Derudover har de også været i virksomhederne med forskellige roller, som f.eks. elev eller ansat. Nogle 
lærere har været meget bevidste om deres roller helt fra begyndelsen af deres kortere virksomhedsforløb. 
Blandt disse lærere har en afklaring af, hvilke roller lærerne og de ansatte skal have under besøget i 
virksomheden, været en vigtig del af forventningsafstemningen og planlægningen af dette: Hvad er 
formålet med besøget, hvem bidrager med hvad og hvordan og ud fra hvilket perspektiv og position? Der er 
dog også mange lærere, for hvem roller slet ikke er et emne som de har berørt. 
 
 

 
 
Figur 5. Lærernes deltagelsesformer, når de er på besøg i virksomhederne. 
 
Lærerne har erfaret, at forskellige typer af ansatte kan bidrage med viden om forskellige forhold på 
arbejdspladsen. Hvis det f.eks. er viden om virksomheden, organiseringen af opgaver m.m. som lærerne er 
interesserede i, så kan en formand eller en leder være en god kilde til dette. Men hvis læreren er 
interesseret i viden om, hvordan opgaverne bliver løst i praksis, og hvad dette kræver af de ansatte – 
forhold som kan være svære at se og læse sig til – så kan f.eks. en svend være en rigtig god kilde til at få 
viden om dette. 
 

Deltagelses-
former 

Elev, vikar, ansat, 

hospitant m.m. 

Interviewer Observatør 

Deltager 
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4.1 Observatør, interviewer og deltager 
 
Alle lærere har på en eller anden måde ageret som interviewere mens de var i virksomheden. Her har de 
både anvendt formelle interviews, hvor det var klart for alle i samtalen, at de deltog i et interview, og mere 
uformelle samtaler, som er foregået under f.eks. rundvisninger eller imens de har udført en opgave 
sammen med ansatte og lærlinge. Det har været nyttigt for lærerne at arbejde både med interviews og 
uformelle samtaler, da det har bidraget til, at de har kunnet kvalificere det, de har mødt undervejs i 
besøgene i virksomhederne. Dette uanset om der har været fokus på faglig viden eller på 
elevernes/lærlingenes hverdag. 
 
Nogle virksomhedsforløb har været tilrettelagt på den måde, at læreren indsamlede information gennem 
en række interviews samt diverse materialer. Erfaringerne fra disse forløb med kun at bruge 
interviewformen har været, at det er en tilgang, der ikke belaster virksomhederne så meget. Til gengæld 
oplever læreren, at det er en ulempe, at han ikke kommer helt ind i arbejdsprocessen, når han udelukkende 
bruger denne metode. 
 
Fælles for interviewene og samtalerne er, at uanset hvor formelt eller uformelt de er foregået, så har 
lærerne som regel udviklet og forberedt nogle spørgsmål eller emner på forhånd, som de har været 
interesserede i at høre og lære mere om. Erfaringerne med dette er, at denne forberedelse fungerer rigtig 
godt og støtter lærerne i at holde fokus, når de er på besøg i virksomhederne. 
 
Enkelte lærere har meget bevidst valgt, at de gerne vil indhente viden ved kun at observere opgaveløsning, 
arbejdsprocesser, teknologiske systemer osv. De fleste har dog valgt at kombinere observation enten med 
interviews/samtaler eller med selv at deltage i arbejdsprocesser. Nogle af de grunde, der kan være til kun 
at observere, er at det ikke er muligt for læreren at deltage i praksis – f.eks. på grund af sikkerhed eller 
manglende autorisation til at være i særlige områder af virksomheden eller udføre bestemte opgaver – 
eller det kan være, at lærerne vurderer, at de ikke har de faglige forudsætninger og kompetencer til at 
deltage i arbejdet. 
 
En grundfagslærer, der har deltaget i et virksomhedsforløb i en detailbutik, valgte at skelne mellem 
forskellige typer af opgaver i virksomheden; opgaver som hun vurderede at hun kun kunne observere – 
f.eks. kundebetjening – og opgaver som hun både kunne observere og deltage i – f.eks. at sætte varer på 
hylder sammen med en af de ansatte. En anden lærer har deltaget i et virksomhedsforløb med det fokus at 
lære mere om lean- og produktionsstyring. Her har han blandt andet fulgt en Production Manager og har 
deltaget i en række møder i virksomheden, men ikke i selve produktionen:  
 

"Jeg stod ikke og producerede. Produktionen er meget automatiseret i en række 
produktionsceller. Men der var mulighed for at jeg observerede og spurgte ind til det, der 
foregik. Medarbejderne kunne godt få tid til at tale med mig, da det hele kørte automatisk 
en stor del af tiden. 
… 
Undervejs kunne jeg se, hvor der var noget, som med fordel kunne tages med hjem og 
implementeres i undervisningen. F.eks. vedr. brugen af forskellige lean-værktøjer" (Lærer). 

 
Mange lærere har brugt observation som en vigtig metode og har generelt gode erfaringer med dette i 
forhold til at få interessante og relevante informationer. 
 
Ud over at være observatør og interviewer har mange af lærerne også meget gerne villet deltage i arbejdet 
og løsningen af opgaverne. Der, hvor det har været muligt, har de da også gjort det. 



23 
 

 
"... hvis vi nu tager [xx] sygehus, hvor jeg vil ind og se, hvordan og hvorledes de tager hånd 
om at udføre et stykke arbejde. Vi kan se det fra ledelsens [side] af, hvor de går ind og ser 
på nogle tegninger og går ind og vurderer nogle sværhedsgrader. De går ind og bestiller 
nogle materialer til det, de kan læse på tegningen… Alt det her, det er verbalt; som de kan 
læse ud af en tegning. Nu går vi så ned på gulvet, hvor mændene skal gøre det. Der er det 
måske en helt anden seance der opstår, fordi nu bliver det fysisk. Kan alle de her streger 
egentlig blive fysiske? Kan fysikken slå til? Og det er dette brændpunkt, som jeg er 
interesseret i. Alle de her fine tanker, som folk gør sig om ting og sager; jamen det er jo 
smukt. Men der er også en fysisk verden i dem. Da jeg har undervisning med de her 
drenge, så er der jo en indkøring i et fag, som er meget intellektuelt, men til nogle 
praktiske drenge. Så jeg er nødt til at tage et praktisk udgangspunkt. 
… 
Hvis jeg har en fysisk oplevelse af nogle ting, så kan jeg faktisk nemmere oversætte dem til 
mine drenge, end jeg kan af at læse en tekst, og så få dem til at begribe den tekst. Det er jo 
virkelig abstrakt. Og da de ikke er specielt bogligt stærke, mine drenge, så er det den 
fysiske verden, der skal åbne deres verden til teoriens verden" (Lærer). 

 
Lige som læreren ovenover fortæller, så fortæller flere andre lærere også, at netop det at gøre tingene selv 
og være med i processerne og få lov til at anvende og røre ved materialer, værktøjer osv., er en vigtig vej til 
nye erkendelser og læring for dem. Disse lærere fortæller, at i de situationer hvor det var muligt, oplevedes 
det som rigtigt og lærerigt at deltage i udførelsen af arbejdet i virksomhederne. 
 
Der er flere der peger på andre fordele ved at deltage i arbejdet. Det er f.eks. at de møder de ansatte mere 
på 'lige fod', og at dette kan fremme en mere afslappet og naturlig dialog med medarbejderne, både 
svende og lærlinge. Det giver dem adgang til mere uformelle samtaler, hvor der blandt andet er mulighed 
for at tale om hvordan opgaverne bliver udført i praksis og hvilke muligheder og udfordringer der kan være 
i det. Dette i forhold til mere formelle samtaler - f.eks. med ledelsen – hvor de oplever, at det nogle gange 
mere er forestillingerne om den gode praksis, der bliver formidlet. Nogle lærere fortæller, at inden for 
deres branche vil det virke forkert og akavet at sætte sig ind på kontoret og gennemføre et interview med 
de ansatte. Her er det er meget mere naturligt for alle, at tale sammen samtidig med at de arbejder. 
  
Flere lærere er optagede af, at de gerne vil bidrage med noget til virksomheden hvis de kan. Og man vil i 
hvert fald ikke være til ulejlighed. Ved at arbejde på en opgave, samtidig med at de interviewer og/eller 
observerer, oplever lærerne at de ikke tager tid fra lærlingene og de ansatte. 
 
I praksis er der mange lærere, der kombinerer deltagelse med både observationer og samtaler. 
F.eks. denne lærer: 
 

”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" (Lærer). 

 
Eksemplet ovenover viser, at ved at følge, tale med, observere og deltage i praksisser i virksomheden får 
lærerne nogle tydeligere billeder af dagligdagens opgaver. Samtidig får de også en fornemmelse af, hvad 
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det er for rammer og vilkår, de ansatte har for at udføre opgaverne i praksis. Det bidrager til at give dem 
nye vigtige indsigter i og erkendelser om den praktiske dimension af opgaveløsning. 
 
En anden kilde til god og relevant viden om virksomhederne og disses praksisser, er virksomhedernes egne 
materialer, som flere af lærerne har fået med hjem. Derudover er der også en skole, der har arbejdet med 
spørgeskema som metode til at indhente viden. 
 

 
Centrale erfaringer i forbindelse med deltagelsesformer er 
 

 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 

 

 
 

4.2 Elev, vikar, ansat, hospitant 
 
Mange lærere fortæller, at de har været overraskede over så stor vægt deres elever lægger på, at deres 
lærer har været i praktik. Eleverne oplever, at lærerne herved viser at de også interesserer sig for deres 
uddannelse i praktikvirksomheden, og at de bliver set. Derudover giver det lærerne positiv kredit, at de 
viser at de også godt kan være i en virksomhed.  
 
Der har været en debat blandt de deltagende projektledere og lærere om, hvordan de skulle forholde sig, 
hvis de observerede forhold, som er arbejdsmiljømæssigt ukorrekte. På den ene side kommer de ikke på 
virksomheden som kontrollanter eller 'kloge lærere', på den anden side er man forpligtiget til at reagere, 
hvis man ser noget, der kan forårsage arbejdsulykker. I et tilfælde har en lærer været nødt til at påtale et 
forhold, der ikke var korrekt, for virksomheden, fordi det i dette tilfælde er en virksomhed, hvortil skolen 
senderelever.  
 
Det bør nævnes, at det er vigtigt i forbindelse med forventningsafstemningen i før-fasen, at lærerne bliver 
afklaret på, hvad de gerne vil møde og hvordan de vurderer de kan indgå på arbejdspladsen. Men også 
hvad de ikke tror de kan magte og derfor ikke ønsker at møde, når de kommer på virksomheden. F.eks. kan 
det være grænseoverskridende for en grundfagslærer at blive bedt om deltage i de opgaver, der er i 
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forbindelse afdøde beboere på et plejehjem; eller at være med til at skifte ble på et voksent menneske med 
multihandicap. 
 
Elev 
På mange skoler har lærerne haft et stort ønske om at indgå og deltage i det daglige arbejde, der bliver 
udført i virksomhederne. Men inden for nogle brancher har lærerne også været klar over, at de ikke ville få 
adgang til at betjene virksomhedernes kunder eller deltage i en stor del af de opgaver, der er en del af 
dagligdagen her. 
 
Lærerne på en skole fandt ud af, at hvis de gerne ville have adgang til at deltage i arbejdet, så kunne en 
mulighed være, at de agerede som elever, når de var i virksomhederne. Alle lærerne fra denne skole har 
deltaget i de kortere virksomhedsforløb i rollen som elev. Ved at lærerne kunne deltage som elev, blev det 
tydeligt hvilke veldefinerede og afgrænsede opgaver de kunne deltage i og med de begrænsede ansvar som 
følger af at være elev. Dermed blev det legitimt for lærerne at indgå i og deltage i dele af arbejdet i 
virksomhederne. 
 
Vikar 
På en anden skole har lærerne ønsket at komme endnu tættere på praksis, end de har syntes, at de kunne 
gennem deltagelse og deltagende observationer. Virksomhederne har derfor fået at vide, at de skal 
betragte lærerne som vikarer, der kan komme og løse en opgave. I rollen som vikarer har lærerne haft 
ansvar for at skulle gennemføre flere af de arbejdsopgaver, der skulle løses på de dage de var i 
virksomheden. Erfaringerne fra disse forløb med at indgå i rollen som vikar ude i en virksomhed har været, 
at det kan være svært for lærerne at gå ind i en konkret opgaveløsning uden introduktion, men også at 
opgaver som i begyndelsen kan synes umulige at løse kan ende med at blive en succes for alle parter. 
 
Medarbejder 
Nogle af lærerne er gået ind i en rolle som almindelig ansat på virksomheden. Det vil sige, de har deltaget i 
arbejdet her på lige fod med de ansatte. Er der arbejdstøj/uniformer, så trækker man i det, og man deltager 
i dagens opgaver. Er der f.eks. møder undervejs, så deltager man i disse osv. Erfaringerne fra de lærere, der 
har deltaget i rollen som 'almindelig ansat' er, at det giver en relativ dyb indsigt i en hverdagspraksis i et 
bredere helhedsperspektiv og dermed kan det også bidrage til at give indsigter i et arbejdsliv mere bredt 
set. 
 
Som f.eks. har en lærer kørt rundt med renovationsarbejdere og er herigennem – blandt flere andre ting – 
blevet klogere på, hvor kompliceret det for eksempel kan være både hurtigt at identificere de 
affaldsbeholdere, der skal tømmes, men også det at finde vej: 
 

Her kørte jeg med på papiraffald som også er i beholdere. Det, der er udfordringen, er at 
kende forskel på de forskellige beholdere; de er ens men der står noget forskelligt på en 
label på beholderen. Mange gange er det en fordel at kende området, for at vide hvor 
spandene står, ellers kan man virkelig komme noget forkert afsted. Især i det indre KBH 
(Frb) kan det være en hel labyrint at finde vej i. Kendskab til veje og hvor man kommer ind 
til beholderene, samt meget smalle passager både ved husmurer og biler, er en stor 
udfordring for chaufføren i dagligdagen. Nok mere end jeg havde troet (Lærer). 

 
På en skole har en lærer ønsket at få større viden om elevernes hverdag i virksomheden. I den 
sammenhæng har det været vigtigt for hende at følge eleven for at få et godt indtryk af arbejdsgange, 
rutiner og de koncepter, som virksomheden arbejder efter i praksis. Derudover også hvordan 
serviceniveauet, holdning, indstilling og kultur er i virksomheden.  Læreren har indgået i arbejdet på lige fod 
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med eleverne i det daglige arbejde og ladet eleverne ”oplære” hende i deres praksis og 
hverdagsudfordringer. 
 
En erfaring fra dette forløb er, at eleverne ikke i samme grad opfattede hende som lærer imens hun var i 
virksomheden, men mere som kollega. Det satte hende fri til at træde lidt ud af den lærerrolle, som hun har 
i klasseværelset, og hun har blandt andet kunnet bruge den uformelle omgangstone, som ligger i 
virksomhedens kultur, til at give eleverne feedback på en mere direkte og kollegial måde. En anden erfaring 
som denne lærer har gjort er, at det kan være grænseoverskridende for en elev, at have sin lærer rendende 
i hælene en hel dag. Læreren fortæller, at det derfor er vigtigt, at der er nogle spilleregler i konceptet, som 
bliver overholdt. F.eks. skal hun være” på toppen”, engageret og nysgerrig. 
 
Hospitant 
Mange af skolerne og lærerne bruger betegnelsen 'praktik' om deres besøg i virksomhederne. En enkelt 
skole har meget bevidst valgt at sige, at lærerne IKKE skal i praktik. Grunden til dette er, at for dem 
beskriver 'lærerpraktik' en situation, hvor en medarbejder løser en selvstændig opgave, under instruktion 
af - (og i) – virksomheden. Og det er ikke det, skolen ønsker. I stedet anvender denne skole begrebet 
'hospitanttjeneste', der for dem beskriver en situation, hvor lærerne deltager som føl i en proces, hvor de 
har mulighed for at dokumentere undervejs, kan stille spørgsmål til virksomheden og kun i begrænset 
omfang deltage i selve processen. 
 

 
Centrale erfaringer i forbindelse med roller i under-fasen er 
 

 Forskellige roller giver lærerene adgang til forskellige dele af virksomhedernes samlede praksisser 
 At deltage i rollen som 'ansat' eller 'vikar' kan give en dyb indsigt i praksisser, blandt andet fordi 

læreren får adgang til fora og praksisser, som gæster ikke har. Men det kan også give nogle 
udfordringer i mødet med elever ude i virksomheden (hvilke roller har vi i forhold til hinanden 
her), og det kan give nogle udfordringer i forhold til det ansvar som læreren får, i forhold til at 
udføre opgaverne professionelt og etisk korrekt 

 I nogle brancher kan det være svært for lærere, at få adgang til at deltage i løsning af opgaver i 
virksomhederne. Her kan det, at gå ind i rollen som 'elev' måske være med til at lærerne kan få 
adgang til at deltage – om ikke i hele, så i dele af praksisserne her. 

 Nogle lærere, er bekymrede for om de kan leve op til at levere et professionelt arbejde, hvis de 
skal deltage i den praktiske opgaveløsning i virksomhederne. For dem kan det være en fordel, at 
der bliver taget tydelig beslutning om, at det ikke er forventet, at de kan levere et stykke arbejde, 
på niveau med de ansatte. 
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5 Efter fasen – opsamling og forankring 
 
 
 
I det følgende afsnit vil det blive beskrevet, hvordan lærerne på de deltagende skoler har samlet op på den 
viden og erfaring, som de har tilegnet sig ved at være i en eller flere virksomheder. Endvidere vil afsnittet 
analysere deres vurdering af, hvordan forløbene fungerer i forhold til deres formål med at deltage. Først 
berører afsnittet forskellige individuelle og kollektive modeller for refleksion og vidensopsamling for de 
lærere, der har været ude i virksomheder. 
 
Størstedelen af de deltagende skoler har arbejdet med en efter-fase, hvor der har været en form for 
opsamling og struktureret refleksionsproces over lærernes udbytte af virksomhedsforløbene. Der findes 
dog forskellige tilgange til, hvordan refleksionsprocesserne er blevet gennemført. Nogle skoler har arbejdet 
med formaliserede én-til-én refleksionssamtaler med en leder og lærer, mens andre skoler har kombineret 
videndeling og refleksionsprocesserne i fælles opsamlingsværksteder for skolernes personale. De anvendte 
typiske tilgange til refleksionsprocesserne er: 
 
 

 
 
Figur 6. Tilgange til opsamling på lærernes besøg i virksomhederne. 
 
Med 'formelle' opsamlinger menes her, at der er planlagt organisatorisk understøttede aktiviteter omkring 
opsamling, der indgår som et element i det at deltage i et virksomhedsforløb. Uformelle opsamlingerne 
foregår mere diffust og er i højere grad båret af den enkelte lærer. 
 
Nogle skoler har både gennemført formaliserede individuelle opsamlinger og kollektive opsamlinger. Data 
viser, at det er vigtigt at gennemføre enten en individuel eller en kollektiv refleksionsproces, da det både 
øger muligheden for organisatorisk læring og omsætning af den indhentede viden til bedre undervisning.  
 
 

Tilgange til 
opsamling - 
refleksions- 

processer og 
videndeling 

Individuel formaliseret 
opsamling 

Formaliseret opsamling 
via MUS 

Formaliseret kollektiv 
opsamling og videndeling 

Uformel refleksionsproces 



28 
 

5.1 Individuel formalisereret opsamling 
 
Nogle af de deltagende skoler har besluttet, at de lærere der har deltaget i virksomhedsforløb, skal have en 
afsluttende refleksionssamtale med deres nærmeste leder. Skolerne har positive erfaringer med dette. 
Udover at en individuel refleksionssamtale hjælper lærerne med at strukturere de mange input, som de har 
fået på virksomhedsforløb, så bidrager denne opsamlingsform også til, at den indhentede viden bliver 
spredt i organisationen: 
 

”Debriefing med lærerne er essentielt for at skabe organisatorisk læring til gavn for hele 
organisationen”. (Projektleder interview) 

 
Endvidere bliver det påpeget, at en afsluttende refleksionssamtale – enten med den nærmeste leder eller 
en ekstern konsulent – viser, at virksomhedsforløbene bliver taget seriøst af skolen, og derfor også skal 
tages seriøst af de deltagende lærere, da der er klare forventninger til, at de hjembringer relevant viden til 
hele skolen. En lærer udtrykker det således: 
 

”Debriefing legitimerer også selve processen, og er en god afslutning på hele forløbet. Og 
så siger det noget om, hvordan skolen prioriterer forløbene”. (Projektleder interview) 

 
En lærer, der løbende har sparret og samlet op med en leder understreger, at det er centralt, at have en 
sparringspartner til at diskutere og reflektere med: 
 

”Og derfor vil jeg også sige, at det er vigtigt, at dem der skal ud, har en sparringspartner, 
der på en eller anden måde kan hjælpe med det (at få reflekteret, red.).” (Interview lærer) 

 
Refleksionssamtalerne behøver derfor ikke udelukkende at foregå som afslutning på et virksomhedsbesøg, 
men kan også foregå løbende. Det giver gode muligheder for sparring i både planlægnings- og 
refleksionsarbejdet. 
 
Refleksionssamtaler behøver ikke nødvendigvis at blive gennemført med en leder. Nogle af skolerne har 
således valgt at benytte enten interne eller eksterne konsulenter til at gennemføre den afsluttende 
refleksionssamtale. Styrkerne ved denne model er i grove træk de samme, som dem der er ved en samtale 
med den nærmeste leder. Forskellen er, at der kan være større frirum til ærlighed i en samtale med en 
person, der ikke kommer fra ledelseslaget. Eksempelvis hvis en lærer føler, at et virksomhedsforløb har 
understreget, at deres kompetencer ikke er tidssvarende. En af de deltagende skoler har besluttet, at de for 
fremtiden vil benytte skolens pædagogiske konsulenter til at gennemføre refleksionssamtaler, da de har 
særlige kompetencer til at hjælpe de lærerne til at strukturere den indhentede viden og understøtte 
transfer af viden til undervisningen. Omvendt er der ikke den samme garanti for, at den indhentede viden 
deles og omsættes til organisatorisk læring ved denne model. Der er derfor både fordele og ulemper ved at 
benytte en intern eller ekstern konsulent til den afsluttende opfølgning. 
 
Grundlæggende tyder skolernes erfaringer på, at det er vigtigt at der gennemføres en afsluttende 
opsamling. De skoler, hvor nærmeste leder eller en intern eller ekstern konsulent har været ansvarlig for 
debriefingen, har alle positive erfaringer hermed. F.eks. udtrykker en projektleder følgende: 
 

”Jeg synes, at det er meget vigtigt, at den nære uddannelseschef laver en opsamling med 
lærerne. Det er en god måde, at få viden fra underviseren til resten af teamet”. (Interview 
projektleder) 

 



29 
 

Endelig kan en formaliseret samtale styrke mulighederne for videndeling og organisatorisk læring. 
Afslutningsvis bidrager formaliseret opfølgning positivt til både forberedelse og gennemførelse af 
forløbene, da det skaber tydelige og klare forventninger til lærernes udbytte af forløbene.  
 
 

5.2 Formaliseret opsamling via MUS 
 
Som en variant af den formaliserede opsamling med enten en leder eller en konsulent, er der i programmet 
også eksempler på skoler, der har besluttet at integrere opsamlingen på virksomhedsforløbene i 
medarbejderudviklingssamtalen. Skolerne, der har valgt denne tilgang, har endnu ikke praktiske erfaringer 
med modellen, men hensigten er i grove træk de samme som ved en formaliseret opsamling med 
nærmeste leder. Skolerne nævner således, at medarbejderudviklingssamtalen skal bruges til diskutere, 
hvilken læring de har opnået, og hvordan læringen kan implementeres i fremtidig undervisning. Set i 
forhold til en organisatorisk forankring af udbyttet af de kortere virksomhedsforløb er det positive, ved at 
integrere opfølgning i MUS, at det sikres, at der bliver fulgt op på disse. Omvendt kan en 
medarbejderudviklingssamtale komme til at ligge så lang tid efter at et virksomhedsforløb er gennemført, 
at nuancerne i den indhentede viden er blevet glemt. 
 
 

5.3 Kollektiv opsamling og videndeling 
 
Mange af de deltagende skoler har gennemført kollektive opsamlinger som afslutning på 
virksomhedsforløbene. De kollektive opsamlinger er blevet gennemført for at styrke videndelingen og 
forankre den indhentede viden bredt på skolerne.  
 
De kollektive opsamlinger kan antage forskellig form. F.eks. har nogle kollektive opsamlinger været korte 
præsentationer på fælles lærermøder, mens andre har været særligt planlagte opsamlingsværksteder, hvor 
samtlige lærere, der har været på virksomhedsbesøg, har præsenteret deres erfaringer. Førstnævnte form 
– orienteringsmødet - har primært til formål at orientere kolleger og videndele de erfaringer, som lærerne 
har fået i forløbene, mens den anden type– opsamlingsværkstedet - ud over videndeling i højere grad også 
er blevet brugt som refleksionsværksteder, hvor den indhentede viden er blevet diskuteret og 
systematiseret. 
 
Både orienteringsmødet og opsamlingsværkstedet tilskynder i formidlingsprocessen lærerne til at 
reflektere over de erfaringer, som de har indhentet på virksomhedsbesøgene. Ved at skulle fremlægge for 
kolleger bliver lærerne således nødt til at systematisere og reflektere over deres indhentede erfaringer. 
Endvidere giver begge kollektive opsamlingsmodeller også mulighed for videndeling.  
 
En afgørende forskel mellem de to typer af kollektiv opsamling er, at orienteringsmødet kan få karakter af 
envejskommunikation fra en lærer til kollegaerne, mens opsamlingsværkstedet i højere grad giver mulighed 
for at lærerne får sparring på, hvordan de indhentede erfaringer kan omsættes til praksis, og hvorvidt selve 
virksomhedsforløbet kunne have været optimeret. En projektleder fortæller f.eks., hvordan de på deres 
skole for fremtiden ønsker at gennemføre kollektive opsamlinger, hvor transfer af erfaringer fra forløbene 
samt de tilhørende didaktiske overvejelser kan diskuteres. En anden skole, der gennemførte et kollektivt 
opsamlingsværksted for alle projektets lærere, beskriver, hvordan de allerede nu har fået omsat 
virksomhedsforløb til undervisningen. 
 
Opsamlingsværkstedet rummer et større potentiale end orienteringsmødet til at styrke forankring af den 
indhentede viden på skolerne, da de indhentede erfaringer kollektivt bearbejdes og systematiseres, mens 
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orienteringsmødet ofte har en mere uforpligtende karakter, hvor de hjemvendte lærere blot informerer om 
deres erfaringer, men ikke nødvendigvis diskuterer potentialet for at ændre undervisningen og revidere det 
eksisterende undervisningsmateriale.  
 
Den primære ulempe ved opsamlingsværkstedet er, at det er mere tidskrævende at afholde end løbende 
orientering på f.eks. lærermøder, men erfaringerne viser, at de skoler der har arbejde med 
opsamlingsværksteder, har gode erfaringer hermed. 
 
Overordnet set er der rigtig gode erfaringer med at gennemføre kollektive opsamlinger. Blandt andet i 
forhold til at de fremmer lærernes refleksionsprocesser, men i endnu højere grad i forhold til at de styrker 
videndeling og forankring af viden. Såfremt de gennemføres som refleksionsværksteder øges muligheden 
også for at de indhentede erfaringer omsættes til ændret undervisningspraksis. Alle de skoler, der har 
gennemført en formaliseret afslutning, nævner at det har været essentielt for læringen. 
 
 

5.4 Uformel refleksionsproces 
 
Der er også skoler, der har valgt ikke at lave formelle opsamlinger som afslutning på lærernes deltagelse i 
kortere virksomhedsforløb. Nogle af disse skoler har i stedet lagt op til, at lærerne uformelt gennemfører 
refleksionssamtaler med kolleger, mens refleksionsprocessen på andre skoler har foregået individuelt og 
været helt op til den enkelte lærer. 
 
Fælles for begge disse modeller er, at afslutningen ikke er formaliseret, og derfor er modellerne også langt 
mindre konkrete i forhold til læringsoutput.  Det betyder ikke, at der ikke kan ske en løbende 
refleksionsproces hos lærerne, selvom de ikke deltager i en afsluttende refleksionssamtale. Der hvor 
opsamlingerne sker uformelt og ikke er understøttet organisatorisk, hviler videndeling og 
undervisningsudviklingen i høj grad på den enkelte lærer. Dermed bliver gennemførelsen i høj grad 
afhængig af den enkelte lærers motivation, tid, ressourcer m.m., snarere end de bliver et egentligt 
organisatorisk til- eller fra-valg. 
 
Hvis en formaliseret opsamling fravælges, kommer det til at bero på den enkelte lærer, hvilket i en presset 
hverdag kan medføre, at en ordentlig refleksionsproces over egen læring og organisatorisk læring 
nedprioriteres. Endvidere begrænses mulighederne for at de gennemførte virksomhedsforløb omsættes til 
organisatorisk læring, hvis der ikke afholdes en formaliseret afslutning på de korte virksomhedsforløb. 
Omvendt er en formaliseret afslutning heller ikke en garanti for, at den nye viden omsættes til udvikling af 
undervisningen. 
 
Nogle af de skoler, der ikke har haft en formaliseret afslutning nævner, at de for fremtiden vil strukturere 
vidensopsamlingen i en afsluttende individuel eller kollektiv samtale, fordi de er overbevist om at det 
skaber bedre organisatorisk læring og muligheder for transfer af den indhentede viden. Dermed peger data 
indirekte på, at opsamling af virksomhedsforløb med fordel kan formaliseres. F.eks. i en individuel 
afslutningssamtale eller i et kollektivt opsamlingsmøde. Præcis hvilken form for formaliseret afslutning på 
et virksomhedsforløb, der giver de bedste resultater er ikke muligt at konkludere, da de forskellige 
modeller alle rummer fordele og ulemper.  
 
Omsætning til ny undervisningspraksis 
Selvom det ikke var tænkt som en del af forpligtelsen inden for projekternes og programmets rammer at 
omsætte den viden, der er indhentet via virksomhedsforløbene til ny undervisningspraksis, så er der mange 
af lærerne, der meget kort tid efter forløbene var i fuld gang med at ændre deres undervisningspraksis.  
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Nogle skoler har produceret undervisningsmaterialer - f.eks. videofilm - der indgår i undervisningen i dag. 
Andre implementerer justeringerne i den rækkefølge emnerne bliver taget op i undervisningen eller har 
udviklet undervisningen ved at indarbejde nye temaer, som virksomhedsforløbene viste at der var behov 
for. Mange lærere har i forbindelse med den afsluttende dataindsamling tilkendegivet, at de har hjemtaget 
praksiseksempler som de ”dagen efter” kunne inddrage i deres undervisning. 
 

 
Centrale erfaringer i forbindelse med opsamling og forankring af lærernes udbytte af 
virksomhedsforløbene er 
 

 Gennemførelse af enten individuel eller kollektiv refleksionsproces og opsamling på lærernes 
deltagele i virksomhedsforløb kan bidrage til at øge muligheden både for organisatorisk læring og 
til at den indhentede viden bliver omsat til ny, forbedret undervisning. 

 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 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 

 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, og dermed øger muligheden for at de indhentede erfaringer omsættes til ændret 
undervisningspraksis 

 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. 
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6 Værktøjer til at skabe refleksion og dokumentation af 
virksomhedsforløbene  

 
 
 
Skolerne fik i begyndelsen af projektperioden udleveret en  logbog, som lærerne skulle udfylde før, under 
og efter de var i virksomhedsforløb. I hver logbog skulle de beskrive deres kortere virksomhedsforløb, lige 
fra de indledende overvejelser til planlægning af implementeringen af resultaterne. Alle de deltagende 
skoler har på forskellig vis anvendt den udleverede logbog. 
 
Logbøgerne tjente et todelt formål. På den ene side skulle logbøgerne dokumentere de aktiviteter, som de 
enkelte lærere gennemførte under virksomhedsforløbet og i den forbindelse indfange de umiddelbare 
refleksioner4 de havde undervejs, således at konsulenterne på programniveau kunne følge de erfaringer, 
lærerne fik. Samtidig skulle logbøgerne også fungere som et understøttende værktøj, der sikrede, at 
skolerne og lærerne gennem stillingtagen til logbogens tematikker gjorde sig overvejelser om eksempelvis, 
hvilke typer af virksomheder, der ville være optimale at besøge, og hvordan selve forløbet i virksomheden 
skulle organiseres. Der er bred enighed om, at det har stor værdi for styringen og gennemførelsen af 
virksomhedsforløb at der er værktøjer, der hjælper med at fastholde og strukturere de overvejelser, data 
og beslutninger der er arbejdet med gennem forløbet. 
 
Ud over logbogen, har skolerne også selv udviklet værktøjer, der på forskellig vis understøtter de forskellige 
opgaver og aktiviteter i de kortere virksomhedsforløb. I nedenstående afsnit præsenteres lærere og 
projektlederes erfaringer med at anvende logbog som understøttende værktøj.  
 
Refleksions- og strukturværktøjer 
Grundlæggende er næsten alle skolerne enige om, at en logbog er brugbar og tjener en vigtig funktion som 
refleksions- og forberedelsesværktøj. En lærer fortæller f.eks.: 
 

”I forhold til den der logbog vi har lavet. Det har faktisk været rigtig godt i forhold til at få 
samlet op på alle de her ting. Der får man jo reflekteret på en lidt anden måde, ud fra de 
spørgsmål der er, end jeg måske normalt gør”. (Interview) 

 
Udover at understøtte refleksionsprocesser, så nævner nogle lærere at brugen af en logbog også kan 
medvirke til at læreren bedre kan strukturere den indhentede viden, så det efterfølgende bliver lettere at 
videreformidle indhentede erfaringer til kolleger. En lærer fortæller følgende om dokumentation: 
 

”Jamen det er vigtigt af to årsager. For det første fordi jeg er mere klar på, hvad det er jeg 
skal kigge efter. Og for det andet fordi, at når nu jeg kommer hjem. Så kan jeg også dele 
det med nogen, fordi jeg har noget system i det”. (Interview)  

 
Værktøjer der kan skabe fokus 
Udover at understøtte den løbende refleksion, så rummer brugen af logbøger også en styrke som 
forberedelsesværktøj. Flere informanter nævner, at logbøgerne understøtter lærerne i at planlægge og 
fokusere formålet med deres virksomhedsforløb. Logbøgerne tvinger således lærerne til at tage stilling til 

                                                           
4
 ’Umiddelbare’ fordi erfaringer viser at en person, selv kort tid efter en oplevelse, redigerer og filtrerer i egne registreringer, og 

udgangspunktet var at lærernes ”tæt-på-registreringer” og ”tæt-på-refleksioner” havde en kvalitet for deres efterfølgende 
erfaringsdannelse og omfanget og kvaliteten af den viden og information de kunne uddrage fra et forløb. 
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en række valg, som skal overvejes og afgøres før et virksomhedsforløb igangsættes. F.eks. hvad formålet er 
med forløbet, hvilken type virksomhed der skal besøges, og hvordan de forestiller sig at deltage ude i 
virksomheden osv.  En projektleder udtaler adspurgt om logbogens funktion: 

 
”Det var jo det, at det bliver kvalificeret. At der faktisk er et mål med at tage ud, som de 
også bliver holdt op på. I stedet for, at det bare bliver et ”så fik jeg lige en uges ferie ude 
ved min gamle mester, eller ude ved et eller andet sted. Jeg skulle lige se noget ny 
teknologi, eller hvad ved jeg”. Men at faktisk… Jeg synes i hvert fald lærerne har reflekteret 
over, hvad det var de fik ud af besøgene derude. Så derfor vil vi fastholde det.” (EUC 
Nordvestsjælland) 

 
En lærer understreger det, og fortæller, at en logbog kan være med til at fokusere på udbyttet og dermed 
øge værdien af virksomhedsforløbene. 
 
Værktøjerne må ikke blive for omfangsrige 
Der er således enighed om værdien af en logbog som refleksions- og dokumentationsværktøj. Omvendt 
viser empirien, at skolerne bredt set er enige om at logbøger ikke må blive for omfangsrig og krævende, da 
de derved kan komme til at blive en barriere for gennemførelse af virksomhedsforløbene, snarere end at 
understøtte dette.  
 
Generelt påpeger flere projektledere, at man skal passe på ikke at overbebyrde lærerne med for tunge 
skriftlige arbejdsopgaver, da det mindsker lærernes gejst og lyst til at gennemføre virksomhedsforløb. 
 
Erfaringerne er, at enkelhed og håndterbarhed er vigtige nøgleord i forhold til værktøjer, som lærerne og 
skolerne anvender til at reflektere og dokumentere de processer og beslutninger der bliver taget er. 
 
Værktøj til at dokumentere forløbene 
I dette projekt har logbøgerne også haft til formål at dokumentere virksomhedsforløbene. Her viser 
erfaringerne, at hvis logbøgerne skal fungere som dokumentation, så kan det være en god idé at 
præsentere og inspirere til at lærerne anvender alternativer til skriftlig dokumentation. F.eks. at 
dokumentere via billeder og film. 
 
Værktøjer skal være overskuelige og håndterbare 
Som ovenstående illustrerer, så er det overordnet set givtigt for erhvervsskolerne at anvende blandt andet 
logbøger til at styre forberedelsen af virksomhedsforløb, og til at understøtte løbende refleksionsprocesser 
hos lærerne. De fleste af skolerne har besluttet, at de for fremtiden ønsker at bibeholde brugen af 
logbøger, som forberedelses- og refleksionsværktøj til brug for lærerne i fremtidige virksomhedsforløb.  
 


