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1 Programmets aktiviteter 
 
 
 
Det følgende kapitel beskriver de aktiviteter, der er gennemført i programmet. Programperioden løb fra 
januar 2015 til og med februar 2016. Aktiviteterne i de enkelte skolers projekter vil ikke blive beskrevet, da 
det ligger uden for programmets arbejdsområde. 
 
 

1.1 Åbningskonference 
 

Indledningsvis blev der afviklet en heldags 
åbningskonference for alle de skoler, der deltog i 
programmet. Konferencen havde et tredelt formål. På 
den ene side skulle den skabe en fælles forståelse af 
programmets målsætninger samt dets muligheder og 
udfordringer. I den forbindelse gav konferencen også 
mulighed for, at skolerne kunne pege på barrierer i 
projekterne, og diskutere, hvordan barriererne bedst 
kunne imødekommes. Herudover var der også afsat tid 
til, at skolerne kunne udvikle indsatsteorier1 for deres 
projekter. Brugen af indsatsteori havde til formål at 
hjælpe skolerne i at blive klare på sammenhængen 
mellem de indsatser, som de iværksatte på skoleniveau 
og de resultater, som de ønskede at opnå. Derudover 

skulle de udarbejdede indsatsteorier også hjælpe skolerne med den afsluttende evaluering af effekterne af 
de aktiviteter, som de havde igangsat. Endelig havde åbningskonferencen til formål at skabe energi og 
engagement i projekterne. 
 
Ved åbningskonferencen blev skolerne introduceret til indsatsteori (som nogle kendte og andre ikke 
kendte). Ved klyngemøde 1 fortsatte arbejdet i mindre grupper, og herefter færdiggjorde skolerne 
indsatsteorien hjemme. Det at blive støttet i processen med at beskrive mål og indikatorer hjalp skolerne til 
også at udvikle aktiviteter i deres projekt. Nogle skoler brugte konsulenterne til at få telefonisk sparring på 
indsatsteorien, og konsulenterne gav dem feedback på målformuleringer mv. Som følge af arbejdet med 
indsatsteorien kunne nye ideer komme på banen. F.eks. besluttede en skole at gennemføre en mindre 
survey blandt deres kolleger om formål med at indgå i virksomhedsforløb – i indsatsteorien formuleret som 
”et trin på vejen”. En anden skole besluttede som et forberedende ”trin på vejen” at gennemføre 
”interview med elever”. 
 
 

1.2 Løbende procesunderstøttelse og klyngemøder 
 
Hvert skoleprojekt har haft en proceskonsulent tilknyttet, hvis opgave det var at understøtte afviklingen af 
de aktiviteter, som skolerne havde beskrevet i deres ansøgninger, og udvikling af de indsatsteorier, der 
bedst muligt sikrede de ønskede resultater. Procesunderstøttelsen foregik i praksis via besøg på skolen og 
ved hjælp af telefonsamtaler, enten på foranledning af konsulenten eller på foranledning af projektlederen 
på skolen, når han/hun ad hoc havde behov for hjælp og sparring. 

                                                           
1
 Se mere på https://www.eva.dk/metoder/indsatsteori/derfor-skal-du-arbejde-med-indsatsteori 

https://www.eva.dk/metoder/indsatsteori/derfor-skal-du-arbejde-med-indsatsteori
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Ud over den individuelle procesunderstøttelse blev skolerne organiseret i fire tværgående, geografisk 
afgrænsede klynger. Der er blevet afviklet klyngemøder to gange i løbet af programperioden. På 
klyngemøderne havde skolerne mulighed for at dele erfaringer samt sparre og diskutere de problemer, som 
opstod i løbet af projektet. De to runder havde fokus på henholdsvis før- og efter-fasen i de korte 
virksomhedsforløb.  
 
 

1.3 Afsluttende konference 
 
Ved skoleprojekternes afslutning blev der holdt en afsluttende konference. 
Om formiddagen var der planlagt en bazar, hvor hver skole havde fået en stand til at præsentere deres 
projekter. På bazaren havde skolerne og andre konferencedeltagere mulighed for at cirkulere og høre om 
andre skolers og læreres erfaringer med korte virksomhedsforløb og resultaterne af deres arbejde. 
 
Billeder fra afslutningskonferencen: 
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Eftermiddagen bestod af afsluttende oplæg fra MBUL og projektholder, samt fire forskellige workshops, 
hvor erfaringerne fra skoleprojekterne inden for temaerne ”Deltagelsesformer og roller”, ”Praksis ind i 
undervisningen”, ”Organisatorisk forankring og understøttelse” og ”Samarbejde mellem skole og 
virksomhed” blev diskuteret. 
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2 Metode 
 
 
 
I det følgende afsnit vil det først blive præsenteret, hvilke typer af empiri, der anvendes i rapportens 
analyse af skoleprojekternes erfaringer. Herefter vil rapportens analysetilgang kort blive gennemgået. 
 
 

2.1 Datakilder 
 
Teknologisk Institut og NCE har forestået indsamling af al data. Da analysen har til formål at belyse og 
dokumentere den læring og de erfaringer, der er gjort om kortere virksomhedsforløb i skolernes projekter, 
er der anvendt kvalitative data.  
 
Referater af klyngemøder 
Projektledere og lærere fra skolerne præsenterede deres foreløbige erfaringer og resultater på 
klyngemøderne. De fleste skoler deltog både med projektleder og lærere, mens enkelte skoler kun deltog 
med projektlederen på klyngemøderne. Resultater og erfaringer fra klyngemøderne er gengivet i fyldige 
klyngereferater, der også indgår som data i analysen. 
 
Der er i alt blevet afviklet otte klyngemøder; to runder med fire forskellige klynger. 
 
Midtvejsinterview 
I løbet af projektperioden blev der gennemført midtvejsinterview med projektledere fra de enkelte skoler. 
Interviewene havde karakter af korte uformelle samtaler, hvor særlige problemstillinger og udfordringer 
blev diskuteret. Såfremt proceskonsulenten vurderede, at særligt interessante erfaringer kom frem, blev de 
nedskrevet, men da interviewene primært havde en procesunderstøttende funktion, har viden fra disse 
samtaler kun indgået som datagrundlag, hvis de i særlig grad tilførte ny viden til analysen. Det input 
proceskonsulenterne fik i denne interviewrunde blev bl.a. anvendt til at planlægge anden runde 
klyngemøder og som baggrundsviden for dataindsamling. 
 
Afsluttende interviews 
Efter at skolerne havde afsluttet deres projekter, blev der gennemført opsamlende telefoninterview med 
de deltagende skoler2. Hensigten med de afsluttende interview var at indsamle viden om skolernes 
erfaringer med de forskellige tilgange til korte virksomhedsforløb. Hvad fungerede godt, og hvad fungerede 
mindre godt ved de gennemførte forløb? Og hvilke konsekvenser havde de forskellige tilgange for skolernes 
og lærernes læring? F.eks. skulle interviewene indhente viden om, hvorvidt nogle deltagelsesformer var 
mere velfungerende end andre, når lærerne sendes ud i virksomhederne, og om virksomhedsforløb bør 
have en særlig tidsmæssig varighed, hvis man ønsker at opnå en særlig type resultater. 
 
Både projektledere og lærere er blevet interviewet, da de kan bidrage med forskellige vinkler på de 
erfaringer, der er gjort med virksomhedsforløb i projekterne. Hvor projektledere i større grad har overblik 
over organisering af virksomhedsforløbene samt den brede viden om skolens erfaringer, har lærerne i 
højere grad dybdegående erfaringer fra de enkelte virksomhedsbesøg, og den læring der er sket i 
sammenhæng til dette. Interviewene er så vidt muligt blevet gennemført med både projektleder og en til 

                                                           
2
 Der blev i alt gennemført interview med 20 af de 21 skoler, da det ikke var muligt at få gennemført interview med den sidste skole 

inden for programperioden. 
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flere af de lærere, der havde været ude i virksomhedsforløb. Der er dog enkelte tilfælde, hvor interviewet 
er gennemført med enten projektlederen eller en lærer. 
 
 

2.2 Behandling af empiri 
 
Med udgangspunkt i lærernes overvejelser om vurderinger af de kortere virksomhedsforløb i deres 
logbøger, blev der først formuleret en række overordnede kategorier for forløbene. Herefter blev 
besvarelserne inden for hver kategori opdelt yderligere i underkategorier. De kategorier og underkategorier 
der er fremkommet i denne proces har efterfølgende været styrende for strukturen og indholdet i den 
spørgeguide, der har været brugt til samtlige interviews. 
 
Herefter er der gennemført en tværgående analyse af skolernes erfaringer med at gennemføre kortere 
virksomhedsforløb for lærere. I analysen af det samlede datamateriale er der afdækket tegn og mønstre på 
hvad lærerne har gjort og valgt, og hvordan de selv vurderer resultaterne af dette. Disse erfaringer kan 
bruges når erhvervsskoler for fremtiden vil sende lærere i korte opkvalificerende virksomhedsforløb. 
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3 Hvorfor arbejde med kortere virksomhedsforløb? 
 
 
 
Det overordnede formål med at deltage i kortere virksomhedsforløb er, at lærerne tilegner sig ny viden om, 
hvordan praksis foregår i virksomheder. Det kan f.eks. være praksis i forhold til hvilke opgaver, der bliver 
arbejdet med, hvordan de bliver løst, og hvilken faglig kunnen løsning af opgaverne kræver. De skoler og 
lærere, der har udviklet og afprøvet kortere virksomhedsforløb, har haft forskellige tilgange i den måde, de 
har arbejdet med dem på. Når man ser på tværs af lærernes rapporteringer af formulerede formål – men 
også deres bagudrettede refleksion over udbyttet af deres virksomhedsforløb – er der særligt tre tilgange, 
der bliver tydelige: 
 

 Faglig opkvalificering 
 Styrket samarbejde med virksomhederne om elevernes/lærlingenes uddannelse 
 Etablering af nye og styrkelse af eksisterende relationer og netværk 

 
Generelt og primært har der på tværs af skolerne været et ønske om at arbejde med virksomhedsforløbene 
som løftestang til at kvalificere undervisningen ved i højere grad at erhvervsrette indholdet. En af vejene til 
dette er det kompetenceløft, som deltagelse i forløbene har givet lærerne. En anden vej har været at knytte 
virksomheder og skole tættere sammen og derigennem øge mulighederne for at gøre undervisningen mere 
praksisnær. Man kan illustrere det således: 
 
 
 

 
 
Figur. Formål med at etablere og gennemføre kortere virksomhedsforløb. 
 
Ligesom der i skolernes projekter er flere formål med de virksomhedsforløb, der er blevet gennemført, så 
har lærerne også deltaget i forløbene på flere måder. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at de kortere 
virksomhedsforløb er blevet brugt til at tilegne sig ny viden om praksis, og at der er mange måder at tilegne 
sig ny indsigt om dette på. Mange af lærerne har deltaget i forskellige arbejdsopgaver i de dage de har 
været i virksomhedsforløbene. Dermed har de tilegnet sig ny viden om praksis, ved selv at være udøvende i 
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praksis. Men der er også mange lærere, der har observeret og talt med ansatte og elever/lærlinge i 
virksomhederne, og har opnået gode erfaringer med at lære og tilegne sig ny viden om praksis ved at se på, 
spørge til og høre om denne. 
  
Faglig opkvalificering, styrkelse af samarbejdet med virksomhederne om elevernes/lærlingenes uddannelse 
og styrkelse af relationer og netværk bliver alle brugt med henblik på kvalificering af undervisning. 
 
I de følgende afsnit introducerer vi en række særligt interessante erfaringer om hvordan kortere 
virksomhedsforløb kan tilbyde nogle mulige svar på en række kendte udfordringer i lærerkvalificeringen. 
 
 

3.1 Faglig opkvalificering 
 
Ny erhvervsrettet viden, der kan udbygge eller udfordre den eksisterende 
Faglig opkvalificering er et af de formål, som lærerne fortæller, at de har med at deltage i de kortere 
virksomhedsforløb. Den kvalificering, som lærerne nævner, spænder lige fra at få nyeste viden om meget 
specifikke forhold som arbejdsmetoder, materialer, processer, produkter, teknologier m.m., til at bruge 
forløbet til – mere bredt – at indhente inspiration ved f.eks. at se på, hvordan en arbejdsplads indenfor 
faget fungerer. 
 
Der er flere forskellige bud på hvilken viden, de sætter fokus på, men overvejende bliver følgende 
beskrevet: 
 

 Hvilke systemer, processer, metoder, maskiner m.m. der bliver brugt 
 Hvordan systemer, processer, metoder, maskiner m.m. bliver brugt 
 Hvilke arbejdsområder og opgaver der bliver arbejdet med 
 Hvordan der bliver arbejdet med opgaverne og faget 
 Brancheudvikling 

 
Opdatering af viden om nye teknologier 
Ligeledes har lærerne også forskellige forudsætninger for opkvalificeringen. Nogle lærere har undervist i 
flere år og vil gerne have opdateret deres faglige viden. Andre skal til at undervise i nye fagområder inden 
for deres fag og fortæller, at de har brug for at supplere og tilegne sig mere viden inden for disse. 
 

"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, hvilke systemer m.m., som hun mangler ny viden om, hun er også 
meget specifik omkring, 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.   
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Indsigt i en ukendt faglig praksis 
Mange faglærere på uddannelserne til pædagogisk assistent og på SOSU-skolerne har – i modsætning til 
lærere på de andre erhvervsskoler – en anden uddannelsesmæssig baggrund end den uddannelse, de 
underviser på, og de har i mange tilfælde ikke selv arbejdet som social- og sundhedsassistenter/hjælpere 
eller som pædagogiske assistenter. Lærere her er ofte optaget af at få en indsigt i, hvad og hvordan der 
bliver arbejdet med faget i praksis. Følgende citat fra en lærer på en sosu - skole viser hvordan det kan 
opleves at blive konfronteret med den praksis som eleverne færdes i, men som læreren som udgangspunkt 
ikke havde indsigt: 
 

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). 

 
Refleksioner, der medfører ændring af undervisningen 
Flere af lærerne erfarer, at det de ser, hører og oplever under deres besøg i en virksomhed giver dem en 
indsigt i og inspiration til, hvilke fornyelser der er behov for i deres undervisning. Dette kan illustreres via en 
lærer fra en elektrikeruddannelse, der meget tydeligt beskriver, hvordan besøget i en virksomhed har givet 
anledning til en række refleksioner og ideer til, hvordan han kan kvalificere sin undervisning yderligere med 
udgangspunkt i det, han har mødt i virksomheden. Han har blandt andet beskrevet sit udbytte på følgende 
måde: 
 

"Anledning til at reflektere over, om det giver mening at bruge så meget tid at lære at 
tegne huset – mere fokus på, hvordan du tilføjer og anvender programmet mere 
avanceret. Se på konstruktionsdetaljer – et hus, der er skåret over som en lagkage" 
(Lærer). 

 
En generel erfaring fra de kortere virksomhedsforløb er, at for langt de fleste lærere giver forløbene 
anledning til nye ideer og ny viden om praksis gennem eksempler, cases, nye opgaver og projekter, 
ændringer i eksisterende opgaver m.m., som lærerne vurderer, at kan erhvervsrette indholdet i deres 
undervisning. Men erfaringerne peger også på, at mange af lærerne har brug for, at opgaven med at 
omsætte deres ideer og nye viden til ny undervisning bliver understøttet organisatorisk, og at der bliver 
afsat tid til dette. 
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Konkret praksisviden fra elevernes praktiksted 
Et par af skolerne har været på virksomhedsbesøg i store forretningskæder, hvor mange af deres elever er i 
praktik. Det stiller dem i en særlig situation, hvor de har mulighed for at arbejde med eksempler og cases i 
undervisningen, som trækker direkte på den praksis, som mange af deres elever/lærlinge selv har en 
erfaring med. 
 

"Så det jeg har kunnet gøre, det er, at jeg har taget udgangspunkt i virksomheden - de 
arbejdsgange og det de gør derhjemme [i virksomheden], og komme med eksempler 
derfra. For at gøre det mere simpelt, denne her teori. Forklare dem det ud fra deres egen 
verden. Og det kan jeg jo se - for så kigger de op - at det kan de forstå. Men hvis jeg 
beder dem om at læse side seks f.eks. og så fortælle, hvad den handlede om, så går de 
helt ned. Og på den måde har jeg kunnet komme med nogle gode eksempler ude fra 
deres egen hverdag, og inddrage de produkter og de arbejdsgange, de har. Og det kan 
jeg se, det virker. For så forstår de, hvad jeg snakker om" (Lærer). 

 
I undervisningen på skolen anvender lærerne det, de har mødt i virksomheden, som eksempler, der kan 
illustrere de teorier, de lærer i. Her har eksemplerne den styrke, at eleverne/lærlingene nemmere kan 
relatere sig til dem, da eksemplerne kommer fra en praksis, som de selv har deltaget i. Derudover også, at 
lærerne kan tilbyde en teorimæssig ramme at forstå praksis i.  
 
Et andet udkomme af besøgene i forretningskæder er, at lærerne får bedre kvalifikationer til at undervise i 
de koncepter, som kæderne arbejder efter. En af skolerne har endda taget det skridt, at den har indrettet 
en hel forretning på skolen, efter de koncepter som bliver brugt i en stor kæde, hvor de har mange elever 
fra. Her bliver simulering i undervisningen nu anvendt både som et læringsrum i sig selv, og til at sikre en 
bedre sammenhæng mellem elevernes/lærlingenes læring, i henholdsvis skole og virksomhed. 
 
Grundfagslærere får inspiration til faglig toning af undervisningen gennem virksomhedspraktik 
Set i forhold til fagene, så er der flere af grundfagslærerne, der har haft fokus på at bruge 
virksomhedsforløbet til at erhvervsrette deres undervisning, og dermed bidrage til en mere tydelig 
sammenhæng ved at kombinere det, eleverne arbejder med og skal lære i de forskellige fag, i deres 
uddannelse. 
 
En dansklærer, der har været en uge i en detailbutik, har blandt andet fået indsigt i betydningen af at kunne 
fortælle 'den gode historie' om de produkter, som bliver solgt i butikken. At kunderne ikke kun køber varen, 
men også historien om varen, og at historien er en vigtig del af den rådgivning, som salgsassistenterne skal 
kunne give kunderne. 'Den gode historie' om produkterne er blevet til en konkret opgave i hendes 
undervisning i dag.  
 
Et andet eksempel, på hvordan denne lærer har arbejdet med at gøre danskundervisningen mere 
erhvervsrettet, bygger på en event, som hun deltog i, da hun var i virksomheden. Til arbejdet med en event 
hører blandt andet planlægningen af denne; hvilke medier skal der tages kontakt til? hvordan skal 
opstillingen i butikken være? skal der skrives flyers, sendes pressemeddelelser osv.? Derudover blev der 
også holdt en velkomsttale – ideer som hun alle kan bruge til dansk-opgaver. Når denne lærer tager fat i 
'events' som en opgave, der er relevant at arbejde med i undervisningen, er det fordi hun kan se, at der er 
en tendens i tiden til, at flere og flere laver events. Det sker blandt andet, fordi det er en måde for 
butikkerne at tiltrække kunder på, der ikke kun vil købe en vare, men også gerne vil have en oplevelse med. 
Ligesom det også er en måde, som butikker kan bruge til at adskille sig fra andre butikker på. 
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3.2 Kvalificering af viden om elevernes/lærlingenes hverdag i virksomheden 
 
Ud over faglig opkvalificering har flere lærere også ønsket at anvende deres deltagelse i et 
virksomhedsforløb til at få større indblik i deres elevers hverdag, når de er i praktik i virksomheden og se, 
hvad det er for nogle opgaver og udfordringer, deres elever bliver stillet overfor her. Blandt disse lærere 
udspringer behovet af et ønske om at styrke elevernes samlede uddannelses- og læringsforløb. De nye 
indsigter skal blandt andet bruges til at kunne besvare spørgsmål som: Hvordan kan eleverne/lærlingene 
f.eks. bruge det, de har lært i et skoleforløb, i deres praktik – og vice versa? Og hvordan kan skolen og 
praktikvirksomheden bedre supplere hinanden? 
 
En øget indsigt i elevernes/lærlingenes hverdag i praktikvirksomhederne bidrager til, at både lærerne og de 
ansatte i virksomhederne bliver bedre til sammen at facilitere mere sammenhængende uddannelsesforløb 
og læreprocesser for eleverne/lærlingene. De spørgsmål, som lærere sætter fokus på her er: 
 

 Hvilke opgaver og arbejdsområder arbejder lærlingene med 
 Hvilke systemer, materialer, metoder, maskiner m.m. arbejder de med 
 Hvordan arbejder de med systemer, processer, metoder, maskiner m.m. 
 Hvordan arbejder lærlingene og de ansatte med opgaverne og faget 
 Hvordan arbejder virksomheden med praktikmål 
 Hvordan arbejder virksomheden med lærlingenes læring 
 Hvilke kvalifikationer skal eleverne have med fra skolen 

 
I bestræbelsen på at arbejde med at skabe større sammenhæng og ruste eleverne/lærlingene bedre til at 
arbejde i virksomhederne, peger lærerne på især tre temaer, som de vil belyse ved at få indsigt i elevernes 
dagligdag samt gå i dialog og samarbejde med virksomhederne; 1) Hvor og hvordan skal undervisningen på 
skolen kvalificeres for bedre at understøtte kompetencebehovene i praktikvirksomheden? Her peger 
lærerne selv på, at de har brug for mere viden om virksomhedernes arbejdsformer, forventninger og krav til 
elevens/lærlingens viden og kvalifikationer i forhold til at løse arbejdsopgaver, herunder også værktøjer, 
materialer osv., 2) At virksomhederne får bedre indsigt i, hvad eleverne arbejder med på skolen, og dermed 
også bliver klædt bedre på til at tage afsæt i dette i praktikken og 3) Hvordan arbejder de ansatte på 
virksomhederne med praktikmål og oplæring af lærlingene? Her er der fokus på at få mere viden om 
hvordan virksomhedernes praksisser er, i forhold til oplæringen, med henblik på at kunne understøtte og 
kvalificere disse yderligere. Er der f.eks. en praktikansvarlig? Kender man på virksomheden praktikmålene 
på henholdsvis grundforløb og hovedforløb? Hvordan bliver der givet feedback? 
 
Skolelæring kan bruges i virksomheden 
I nedenstående case har en lærer været på kortere virksomhedsforløb med det fokus, at han gerne ville 
lære mere om sine elevers hverdag, når de er i praktikvirksomheden. 
 

Fokus på elevens læring og anvendelse af teori og metode i praktikken 
 
En faglærer har været på et auto-værksted, hvor han blandt andet gerne ville undersøge, hvad 
virksomheden forventer, at elever fra hovedforløbet skal kunne. Han har selv arbejdet i mange år på auto-
værksteder og har også undervist mange elever på hovedforløbet. Med det udgangspunkt har han haft 
nogle anelser om, at eleverne her ikke helt kan det, som virksomhederne forventer. 
 
Ude i virksomheden skal teamet, som læreren følger og arbejder sammen med, på et tidspunkt arbejde 
med fejlfinding på en bil. Metode til fejlfinding er en af de ting, som eleverne lærer om på skolen, så 
eleven burde vide, hvordan denne opgave skal løses.  
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På et tidspunkt stiller en svend en diagnose på bilen; der skal skiftes en ventil i en gearkasse, og teamet 
skifter komponenten uden at tænke mere over det. Læreren, der ved at det kræver at man kører i bilen for 
at stille diagnosen, siger ikke noget. For som han siger 'jeg har jo egentlig ikke noget med virksomheden at 
gøre'. Så sætter de en tester på bilen, der viser, at der stadig er fejl, og at der er noget galt med 
spændingsforsyningen. Næste skridt er derfor at måle spændingen, men ifølge læreren bliver dette gjort 
med et forkert måleinstrument. 
 
Da de ikke finder noget, kører de en tur i bilen. De kører 200 meter, så går bilen i stå. De har testeren med 
sig, som melder, at der stadig er noget galt med spændingsforsyningen. 
 
Tilbage på værkstedet spørger læreren, om de ikke skal prøve med den procedure for fejlfinding, der 
begynder med at finde spændingen med et multimeter. Så bliver eleven bedt om at hente et multimeter, 
der er det rigtige måleinstrument. De finder ud af, at der kun er 7 volt på en ledning, der skal være 12 volt 
på, og at dette skyldes et defekt relæ. De skifter relæet; bilen kan køre igen. 
 

 
Læreren, der har stået i den situation, der er beskrevet ovenfor, har fået en vigtig indsigt i sin elevs 
dagligdag i virksomheden, og hvad det er for rammer og vilkår, som eleven har i sit arbejde her. Og at de 
metoder, procedurer m.m., som han og hans kollegaer lærer i på skolen, ikke nødvendigvis bliver anvendt i 
opgaveløsningen i virksomheden, hverken af de ansatte eller eleven selv. Endelig har han også fået en rigtig 
god case, som han kan bruge til at skabe mening om indholdet i sin undervisning, i og med at han kan 
illustrere, at det som eleverne arbejder med og lærer om på skolen, det altså i høj er grad relevant i forhold 
til det faglige arbejde, der foregår i virksomheden. 
 
Praktikmål 
Andre lærere sætter fokus på praktikmålene som en del af deres virksomhedsforløb, og er i dialog med de 
relevante medarbejdere i virksomhederne om disse. Erfaringerne med dette er blandede: Lige fra 
virksomheder, der giver udtryk for, at de ikke har behov for at tale med lærerne om, hvordan de arbejder 
med elevernes/lærlingenes praktikmål, til virksomheder, der meget gerne vil have mere viden om målene 
og input til andre måder, de kan arbejde med elevernes/lærlingenes læreprocesser på, mens de er i praktik. 
 
 

3.3 Udvikle og styrke relationer og netværk 
 
Flere skoler og lærere har ønsket at bruge de kortere virksomhedsforløb til at skabe eller styrke deres 
netværk til andre virksomheder eller personer. Nogle skoler og lærere er optaget af at anvende de kortere 
virksomhedsforløb til – på et mere overordnet niveau – at skabe bedre kommunikation og opnå en større 
gensidig forståelse for hinandens 'verdener'.  Mere konkret er der også skoler og lærere, for hvem det har 
haft stor betydning at vælge virksomhed(er) i lokalområdet og dermed også bruge virksomhedsforløbene 
som en 'døråbner' til at skabe fremtidige samarbejdsmuligheder om f.eks. praktikpladser. Andre lærere er 
meget specifikke på, at de – via forløbet – ønsker at udvikle relationer og netværk til andre fagpersoner, 
som de kan inddrage i deres undervisning på skolen. 
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3.4 Kortere virksomhedsforløb skaber muligheder for læring 
 
Adgang til læring om praksis gennem væren i praksis 
Uanset hvilken form for kvalificering lærerne og skolerne ønsker at få ud af deres arbejde med kortere 
virksomhedsforløb, viser projekterne, at de er med til at fungerer som en ramme, der giver lærerne adgang 
til praksis. Samtidig skabes der legitimitet om de roller og opgaver som lærerne har, når de deltager i 
virksomhedens dagligdag og arbejdet her. Uanset om det sker ved at se, høre og tale med ansatte om deres 
arbejde i praksis, eller om det indebærer at lærerne selv deltager i afgrænsede opgaver i virksomheden, så 
får de adgang til at kunne tilegne sig ny viden og erfaring. 
 

At følge en praksis  
 
En faglærer har fulgt en rådgivers arbejde over nogle dage med blandt andet at rådgive landmænd 
omkring anvendelsen af et nyt indeks for køers avlsværdi. Ved at følge rådgiverens arbejde med dette har 
læreren blandt andet fået konkret viden om, hvilke værdier indekset er baseret på, hvad det består af 
m.m. Ved at overvære samtalerne mellem rådgiveren og landmænd har hun derudover også fået indsigt i, 
hvilke udfordringer og muligheder brugere/landmænd ser ved at anvende det nye indeks, hvordan 
rådgiveren svarer på dette – m.a.o. hvad der er vigtigt for parterne, og hvilke argumenter bruger de m.m.. 
 
Læreren fortæller, at ved at få adgang til at se og høre hvordan parterne forholder sig praktisk og 
holdningsmæssigt til ibrugtagning af det nye indeks, har hun fået en vigtig viden i forbindelse med 
anvendelsen af indekset, som hun ikke kunne have læst sig til. Yderligere fortæller hun også, at det er en 
viden, der gør, at hun ikke alene kan præsentere og formulere opgaver om indekset for eleverne i 
undervisningen på skolen, men nu også kan kvalificere undervisningen i det nye indeks yderligere. Hun kan 
nu også være i dialog med eleverne om, hvordan det fungerer og bruges i praksis, herunder blandt andet 
hvad de forskellige parter synes er vigtigt at forholde sig til, hvad de opfatter som styrker og svagheder ved 
dette, og hvorfor de gør det. 
 

 
Et vigtigt bidrag, som deltagelse i kortere virksomhedsforløb kan give er altså, at lærerne kan få adgang til 
informationer (f.eks. hvordan bliver der talt om opgaverne? hvad har værdi og opfattes som vigtigt?), som 
enten ikke kan tilegnes andre steder end i praksis selv eller kan være svær at få adgang til, ganske enkelt 
fordi de ikke er beskrevet. 
 
Et andet vigtigt bidrag er, at forløbene kan give lærerne mulighed for at skabe særlige læreprocesser i kraft 
af at de deltager i en praksis; processer der ikke kan skabes uden for praksis. At de får førstehåndskendskab 
til, hvordan virksomhederne organiserer arbejds- såvel som læreprocesser og måske ligefrem stimulerer til 
udviklingen heraf. Hvad enten læreren er aktiv deltager i arbejdsprocesserne eller har en mere 
observerende rolle, vil en spørgende tilgang til arbejdsprocesserne: “hvorfor gør du sådan?” eller “hvad gør 
du for at….?” automatisk sætte lys på læreprocesserne og udvikle et fælles sprog om de faglige 
sammenhænge. 
 
Rum til refleksion 
I eksemplet ovenfor, hvor en lærer deltager i et virksomhedsforløb for at få mere viden om hvordan praksis 
er i forhold til rådgivning og ibrugtagning af et nyt indeks om køers avlsværdi, følger læreren praktikeren i 
udførelsen af opgaven. Hun deltager ikke selv i rådgivningen af landmændene, men observerer – ser, hører, 
mærker osv. – hvad der foregår. Efter hvert besøg har læreren haft mulighed for at stille spørgsmål til 
rådgiveren og få afklaret eventuelle punkter m.m. Læreren har på den måde fået  skabt et rum, hvor hun 
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har mulighed for at stille spørgsmål og få afklarende og uddybende svar. Derigennem har hun kunnet 
samstemme sine umiddelbare indtryk og refleksioner over besøget med rådgiverens og dermed også sikret 
sig en kvalificering af hendes læring. 
 
Flere skoler og lærere peger på betydningen af, at der bliver skabt et rum for refleksion over det, som 
lærerne møder når de er på besøg i virksomhederne. I casen ovenfor, har læreren brugt køreturen sammen 
med rådgiveren, en anden lærer har brugt frokostpausen, som det rum han brugte til at få talt mere 
uformelt med en ansat om nogle af de ting han havde set, hørt og oplevet. 
 
Troværdighed og faglig autencitet 
De kortere virksomhedsforløb er med til at give lærerne indsigt i, hvordan praksis fungerer i dag. Flere 
fortæller at det, at de kan relatere deres undervisning til gældende praksisser, er med til både at styrke 
deres faglige fundament og identitet og til at gøre deres undervisning mere autentisk. Det, at de i højere 
grad kan erhvervsrette deres undervisning ved at fortælle eleverne, at de lige har været i en virksomhed og 
f.eks. oplevet at 'det foregår sådan-og-sådan' eller 'det-og-det bliver opfattet som vigtigt', er med til at øge 
deres troværdighed som lærere, der kan bringe relevant faglig viden ind i undervisningen. 


