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OM UNDERSØGELSEN
Inspirationskataloget er udarbejdet af Teknologisk Institut for Arbejdsgruppen for alternative afholdelsesformer,
der er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Arbejdsgruppen er nedsat som en del af det udviklingsarbejde under VEU–indsatsen, der handler om at få flere faglærte til at tage en videregående uddannelse.
Det er arbejdsgruppens formål at gennemføre en række analyser af målgruppens forståelse af fleksibilitet og
praksisorientering for efterfølgende at bruge den erhvervede viden til at udarbejde særligt tilrettelagte koncepter for at afholde undervisning for faglærte medarbejdere inden for det tekniske og produktionsrettede område.
Arbejdsgruppen har derfor haft fokus på at undersøge, hvilke alternative afholdelsesformer der efterspørges af
faglærte medarbejdere ift. videre- og efteruddannelse inden for det tekniske og produktionsrettede område.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi MidtVest, CPH Business, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademi Sjælland, Professionshøjskolen Metropol og Dansk Metal.
Kataloget baserer sig på kvalitative interview, ekspertinterview og desk research. Arbejdsgruppen har debatteret og bidraget til inspirationskataloget via indsamlede erfaringer fra egne institutioner og gennemført 23
kvalitative interview med faglærte potentielle deltagere på uddannelserne. De interviewede er udvalgte fra de
fagområder, VEU-indsatsen dækker. Der er tale om elektrikere, smede, murere, tømrere, datateknikere og
serviceassistenter fra både mindre virksomheder og op til store virksomheder som Topsil A/S, Novozymes A/S
og A/S Oilpower Hydraulics. Teknologisk Institut har forestået analysen af de gennemførte interview og har
herudover gennemført desk research suppleret med interview med repræsentanter fra Uddannelsesforbundet,
KEA, PH Metropol og uddannelsesledere fra store danske virksomheder.
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FORORD
STYRKELSE AF FAGLÆRTE
GENNEM VIDERE- OG
EFTERUDDANNELSE
Den politiske dagsorden om at
styrke vækst og udvikling samt
at fastholde og udvikle avanceret
produktion i Danmark er blandt
mange tiltag udmøntet i den
politiske aftale om afsættelsen af
VEU-milliarden. Af dem er 355
mio. kr. øremærket til, at faglærte
kan deltage i videregående voksen- og efteruddannelse (VEU)
og dermed blive opkvalificeret til
akademiniveau.
Teknologisk Institut har tidligere
gennemført undersøgelsen ’Kortlægning af kompetencebehov og
barrierer for videregående VEU for
faglærte inden for det tekniske og
produktionsrettede område’.

Analysen har bl.a. peget på, at
der blandt de faglærte og virksomhederne er en opfattelse af,
at efteruddannelse foregår som
fuldtidsstudie, og at de ikke er bekendt med muligheden for fleksible
deltidsuddannelser.
Herudover viser undersøgelsen, at
hvis både faglærte og virksomhederne skal se muligheden for og
værdien af opkvalificering gennem
et videre- og efteruddannelsesforløb, så stiller det en række krav til
erhvervsakademiernes afholdelsesformer. Der skal fokus på både
fleksibilitet og praksisorientering,
hvis de faglærte skal tilbage på
skolebænken. I afsnittet ’Hvilke
forhold skal afholdelsesformerne
adressere’ uddybes begreberne
omkring fleksibilitet og praksisorientering.

Teknologisk Institut har i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe på vegne af VEU-projektet
udarbejdet dette inspirationskatalog, som sætter spot på alternative
afholdelsesformer. Inspirationskataloget beskriver en række alternative afholdelsesformer målrettet
faglærte inden for det tekniske og
produktionsrettede område, der på
forskellig vis imødekommer behov,
som er fremsat af de faglærte og
virksomhederne.
Vi håber med kataloget at kunne
inspirere undervisere og uddannelsesledere til at arbejde videre
med, hvordan undervisning kan
tilrettelægges på måder, der i
videst muligt omfang tilgodeser
målgruppen og samtidig sikrer et
højt læringsniveau.
God fornøjelse med arbejdet!
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SÅDAN BRUGER DU
INSPIRATIONSKATALOGET
Inspirationskataloget er opbygget

Efter hver afholdelsesform er der

Tanken bag kataloget er derfor

således, at det først præsenteres,

indsat links, hvor det er muligt at

at præsentere et bredt udvalg af

hvilke forhold afholdelsesformerne

læse mere om afholdelsesformen

afholdelsesformer, så udbydere af

skal adressere. Herefter beskrives

eller det præsenterede eksempel.

videregående uddannelser inspireres

otte forskellige alternative afholdel-

til at tilbyde en mangfoldighed af

sesformer, der kan tjene til inspira-

De forskellige afholdelsesformer er

differentierede uddannelsestilbud i

tion i undervisningstilrettelæggelsen.

præsenteret i deres rene form. Men

fremtiden.

det er i flere tilfælde også muligt at
Hver afholdelsesform er præsenteret

bruge delelementer af de enkelte

Herudover er ønsket at øge bevidst-

efter samme struktur. Først beskri-

afholdelsesformer i tilrettelæggelsen.

heden om en række af de forhold,

ves afholdelsesformen kort. Der sup-

Endvidere kan de enkelte afholdel-

som fremtidige afholdelsesformer

plereres med et eksempel på brug af

sesformer i mange tilfælde kombi-

bør imødekomme, hvis flere faglærte

afholdelsesformen i praksis. Herefter

neres.

skal videreuddanne sig.

gennemgås de vigtigste ændringer,
som afholdelsesformen medfører for

Ingen af de beskrevne afholdelses-

underviserrollen.

former tilbyder en universel løsning
på at få flere faglærte til at påbegyn-

Under overskriften HVORFOR følger

de en akademiuddannelse.

en kort gennemgang af afholdelsesformens primære kvaliteter. Dette

Afholdelsesformerne har alle forskel-

præciseres under afsnittet HVAD

lige styrker og svagheder, på samme

ADRESSERER AFHOLDELSES-

måde som de potentielle studerende

FORMEN, hvor det beskrives, hvilke

har divergerende ønsker til afholdel-

af de tidligere beskrevne forhold den

sesformerne.

enkelte afholdelsesform helt konkret
adresserer.

UNDERVISERNES
KOMPETENCER

Mange af de alternative afholdelsesformer betyder, at rollen som underviser skifter karakter, og at der stilles nye krav til
undervisernes kompetencer.
Fx kræver brug af de IT-baserede afholdelsesformer, at underviserne har stærke IT-kompetencer, og flere af de andre
afholdelsesformer betyder, at underviserens rolle bliver at være konsulent og vejleder for de studerende.
Undervisernes fremtidige kompetencekrav og den tilhørende kvalificering ligger uden for inspirationskatalogets og den
tilknyttede arbejdsgruppes arbejde. En parallel nedsat arbejdsgruppe har fokus på undervisernes kompetencer og kvalificering.
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HVILKE FORHOLD SKAL
AFHOLDELSESFORMERNE
ADRESSERE
De foreslåede tilrettelæggelsesfor-

Derfor er undervisning ikke fleksibel,

Det er derudover af afgørende betyd-

mer har til formål at imødekomme en

blot fordi studiet er tilrettelagt som

ning, at uddannelsesinstitutionerne

eller flere af nedenstående forhold.

deltidsundervisning. Fx er fastlagt af-

bestræber sig på at møde de nye

tenundervisning eller en fast ugentlig

studerende med anerkendelse og

undervisningsdag på et fast geogra-

inddragelse af eksisterende kompe-

fisk sted ikke nødvendigvis fleksibelt

tencer i undervisningen.

FLEKSIBILITET
”Jeg synes, at det ville være fint,
hvis den [afholdelsesformen] kunne
gøre, at jeg kunne blive ved med at
arbejde som elektriker, mens jeg tog
uddannelsen” (Casper, elektriker).
Teknologisk Instituts rapport ’Kortlægning af kompetencebehov og
barrierer for videregående VEU for
faglærte inden for det tekniske og
produktionsrettede område’ peger
på, at fleksibilitet er afgørende, hvis
flere faglærte skal påbegynde en
akademiuddannelse.
Det er vigtigt at være opmærksom
på, at fleksibilitet kan antage mange
former. Fleksibilitet kan omhandle
både tidsmæssig og geografisk
fleksibilitet.
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for den studerende.
Praksisorienteringen betyder
PRAKSISORIENTERING

endvidere, at den pædagogiske tilret-

”Det er vigtigt, at man tager ud-

telæggelse bør understøtte, at de

gangspunkt i dagligdagens problem-

faglærte lærer at arbejde sammen i

stilling i stedet for i teoretiske pro-

tværfaglige teams omkring en pro-

blemstillinger” (Casper, elektriker).

jektorganiseret kompleks opgave.

Behovet, for at de faglærte tilegner

Praksisorientering skal dermed

sig kompetencer både i dybden og

forstås i bred forstand og i høj grad

i bredden og ”forbliver faglærte”,

omhandle deltagerinvolvering og

men på et højere niveau, peger på,

reelle cases, hvortil det teoretiske

at undervisningen bør inddrage en

undervisningsmateriale tilknyttes.

projekt- og problemorienteret pædagogisk tilgang, hvor de faglærte i rigt
mål vil kunne komme med eksempler
fra egen praksis.
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DIGITALE VÆRKTØJER OG

MINDRE LÆSETUNG

MØD DE FAGLÆRTE,

LÆREMIDLER
”Jeg foretrækker, at undervisningen
er tilrettelagt som digital og onlineundervisning” (Brian, murer).

UNDERVISNING
”Jeg lærer bedst ved at lytte og se
tingene demonstreret i praksis”
(Mads, tømrer).

Analysen af opkvalificering af faglærte konkluderer, at den pædagogiske
tilrettelæggelse bør integrere digitale
teknologier og læremidler i undervisningen. Integration af digitale teknologier og læremidler i undervisningen
tjener flere formål.

Teknologisk Instituts undersøgelser samt de af arbejdsgruppen
gennemførte interview understreger, at en stor del af de faglærte
foretrækker at anvende alternative
medier i deres læringsproces.
Endvidere er der også en gruppe
af de faglærte, der ikke er stærke
til at læse og skrive.

HVOR DE ER
”Det har stor betydning, at vi –
fx gennem virksomhedsforlagt
undervisning – får mulighed for
at afprøve det, vi lærer i prakis”
(Brian, murer).

Dels vedrører det praksisnærhed.
Det er således afgørende, at de studerende lærer at benytte en række af
de digitale værktøjer, teknologier og
IT-platforme, der benyttes i virksomhederne.
Herudover kan øget brug af digitale
læremidler medvirke til at skabe øget
fleksibilitet i undervisningstilbuddene.
Derfor kan øget brug af digitale
værktøjer med fordel inddrages i
undervisningsforløb.

Derfor bør nye afholdelsesformer i
langt højere grad supplere undervisningen med alternative medier
såsom billeder, lyd, video, simulationer mv. i læringsprocessen
frem for udelukkende at basere
undervisningen på store mængder
af lixtung læsning.

Nogle faglærte opfatter ikke muligheden for at få mere uddannelse
endsige videreuddanne sig som
et særligt attraktivt tilbud. De har
gennemført deres faguddannelse,
og de ønsker ikke at skulle tilbage
på skolebænken.
For andre handler det om, at
arbejdspladsen – både i form af
ledere og kolleger – heller ikke har
fokus på værdien af efteruddannelse, at livet under uddannelse ikke
forekommer attraktivt, og at skolen
derfor er et overstået kapitel.
Derfor er der et stort potentiale i at
flytte dele af undervisningen væk
fra uddannelsesinstitutionen og ind
på arbejdspladserne, hvor de studerende er i et mere kendt miljø.
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DE STUDERENDES
FORUDSÆTNINGER

En række af de foreslåede afholdelsesformer stiller krav til de studerendes forudsætninger. Ved nogle af de foreslåede
afholdelsesformer er der en stor grad af selvstudie, hvilket stiller krav til de studerendes studiekompetencer.
Fx kan en forudsætning for deltagelse være relativt stærke kompetencer i både mundtlig og skriftlig dansk og matematik
samt i generel studieteknik. Endvidere stiller denne typer af afholdelsesformer også krav til de studerendes selvdisciplin.
Afholdelsesformer, der har fokus på IT-baseret læring, stiller store krav til de studerendes IT-kompetencer. Nogle praksisorienterede afholdelsesformer kræver, at de studerende har adgang til praksis fx på arbejdspladsen, mens en helt
fjerde type afholdelsesformer stiller helt andre krav til den studerende forudsætninger. Derfor er det altid centralt at være
opmærksom på de studerendes forudsætninger for at kunne deltage i de enkelte afholdelsesformer, inden forløb igangsættes.
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STUDIEFORBEREDENDE KURSER
Uddannelsesinstitutionerne vurderer samstemmende i Teknologisk
Instituts undersøgelse og i de
gennemførte interview, at nogle
faglærte kan have behov for at få
opfrisket teknisk matematik, skriftlig kommunikation, fysik, engelsk
samt studieteknik.
Det kan være med til at reducere
frafald og sikre, at de studerende
får et tilstrækkeligt udbytte af den
videregående efteruddannelse.

Et studieforberedende kursus kan
tage mange former, og oftest er
det bygget op omkring en kombination af hjemmearbejde, tavleundervisning og projektarbejde.

Ved at gennemføre et studieforberedende kursus kan studiestarten
blive en mindre omvæltning, da de
faglærte allerede har fået en forsmag på, hvordan det er at være
studerende.

Ud over at styrke de faglærtes faglige og studietekniske kompetencer kan studieforberedende kurser
også medvirke til at forberede de
faglærte på livet som studerende
på et mere praktisk niveau.

ALTERNATIVE
UNDERVISNINGSMATERIALER
Flere af de faglærte i Teknologisk
Instituts undersøgelser påpeger,
at de foretrækker, at undervisningen i mindre grad baserer sig på
almindelig klasseundervisning og
skriftligt undervisningsmateriale
og i højere grad på alternative undervisningsmaterialer som billeder,
lyd, video og simulationer mv.
De alternative undervisningsmaterialer har gennem længere tid
været anvendt i undervisningssammenhænge og indgår også i
en række af de afholdelsesformer,
som præsenteres i inspirationskataloget.

Videoer, billeder, lyd mv. på en
e-læringsplatform fungerer som
effektive undervisningsredskaber
af flere årsager. Det sikrer bl.a., at
de studerende kan arbejde i deres
eget tempo, da de studerende kan
gennemgå undervisningsmaterialet flere gange, hvis der er behov
for det. Materialerne er samtidig
en stort hjælp for studerende med
læse- og skrivevanskeligheder.

At udarbejde alternative undervisningsmaterialer kan være tidskrævende for underviserne. Men som
underviser er det ikke nødvendigt
altid at genopfinde den dybe tallerken. På nogle områder er det
således muligt at finde tilgængeligt
og færdigudviklet undervisningsmateriale fra andre uddannelsesinstitutioner og fra virksomheder.

Derudover kan en instruktionsvideo ses på alle tidspunkter af
døgnet. Der ligger samtidig et stort
læringspotentiale for de studerende i at udarbejde egne videoer
og lydfiler, hvor forklaringsevne og
timing spiller en stor rolle.
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BLENDED LEARNING
Blended learning er en overordnet
undervisningsform, der kombinerer
traditionel tilstedeværelsesundervisning med e-læring.
Præcis hvilken form for e-læring,
der skal anvendes, og balancen
mellem digital læring og traditionel
undervisning afhænger i høj grad
af de enkelte læringsmål, af den
enkelte undervisningssituation
samt af, hvorvidt andre formål
forsøges opnået ved at inddrage
IT-værktøjer.
I andre tilfælde er det pædagogiskdidaktiske overvejelser, der afgør,
hvilke former for digital læring der
skal inddrages i undervisningen.
Fx kan der være tilfælde, hvor
de studerende med fordel kan
se instruerende Youtube-videoer
hjemmefra, diskutere pensum på
Facebook eller benytte Google
direkte i problemorienterede
læringsforløb i tilstedeværelsesundervisningen.

UNDERVISERENS ROLLE
Underviserens rolle bliver mere
dynamisk i blended learning, og
der er forskellige krav, alt efter
hvilke former for digital læring der
benyttes.
Det stiller samtidig krav til undervisernes omstillingsparathed og
refleksionsevne, da undervisningsformen kræver overvejelser om,
hvilke former for viden eleverne
skal lære, og hvilke pædagogiske
metoder og teknologier der bedst
fremmer dette.

HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Fleksibilitet
 Digitale værktøjer og
læremidler
 Mindre læsetung
undervisning.
SE MERE
http://tinyurl.com/hq32pme
http://tinyurl.com/j7sc5fn

HVORFOR
Ved at kombinere digital læring
med traditionel undervisning bliver
det muligt at benytte det bedste
fra de to verdener til fx at skabe
fleksibilitet, IT-baseret læring og
mindre læsetung undervisning.
Sidstnævnte har særligt stor betydning for elever med svage studiekompetencer.

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

På Erhvervsakademi Sjælland er bygningskonstruktøruddannelsen tilrettelagt som blended learning for at
skabe større fleksibilitet for de studerende. Uddannelsen er i praksis bygget op omkring digital undervisning, som de studerende følger hjemmefra.
Dermed kan de studerende selv bestemme, hvornår på dagen undervisningen skal forløbe. Den digitale
undervisning suppleres med fire tilstedeværelsesdage på undervisningsstedet hvert semester.
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THE FLIPPED CLASSROOM
The flipped classroom er en afart
af blended learning. Her kombineres traditionel tilstedeværelsesundervisning med alternativ
IT-undervisning.
I traditionel undervisning foregår
undervisningen ved, at underviseren gennemgår lektier og herefter
præsenterer nyt stof for alle de
studerende. I den resterende del af
timerne træner de studerende det,
der er blevet gennemgået i den
foregående time. Hjemmearbejde
består af lektielæsning og opgaveløsning, hvor de studerende skal
anvende den viden, de har lært i
timerne.
Flipped classroom kan oversættes
til klasseværelset på hovedet. Det
betyder, at undervisningssituationen er vendt rundt. I timerne er der
fokus på anvendelse, analyse og
vurdering, mens huske- og forstådelen foregår hjemme.
I praksis kan det foregå ved,
at underviseren sender videoforelæsninger, kommenterede
PowerPoints, podcasts mv. ud til
eleverne inden undervisningen. De
studerende ser derefter undervisningen og sender spørgsmål m.m.
til underviseren, som efterfølgende
kan tilrettelægge undervisningen
med udgangspunkt i de problemer,
de enkelte studerende oplever.

UNDERVISERENS ROLLE
Underviserens rolle i undervisningstiden skifter fra primært at
være formidler til i højere grad at
være vejleder for de enkelte studerendes læringsproces.
HVORFOR
Undervisningsformen giver de
studerende mulighed for selv at
sætte sig ind i undervisningens
emner i eget tempo og med stor
planlægningsmæssig fleksibilitet.
Samtidig giver det større fokus på
at anvende undervisningstimernes
gode muligheder for teamarbejde
og praksisnær undervisning.
HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Fleksibilitet
 Digitale værktøjer og
læremidler
 Mindre læsetung
undervisning.

SE MERE
http://tinyurl.com/z4lrewp

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

På Erhvervsakademi
Aarhus får 330 studerende
fordelt på seks forskellige
uddannelser undervisning
via flipped classroomkonceptet.
De studerende kommer
fra uddannelser inden for
laboratorie, finans, jordbrug, ledelse og HR.
Som en del af udrulningen
af flipped classroom undersøger Erhvervsakademi
Aarhus, hvordan undervisningsformen påvirker
motivation og læring, samt
om flipped classroom egner sig bedst til en bestemt
type af studerende.
Følg projektet på:
http://tinyurl.com/hln9s47

http://tinyurl.com/atwo6x6

På den måde kan undervisningstimerne i langt højere grad tage
udgangspunkt i de enkelte elevers
læreproces, samtidig med at der
er mere tid til at anvende den præsenterede viden.
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E-LÆRING
Hvor blended learning og flipped
classroom kombinerer IT-baseret
undervisning med traditionel
tilstedeværelsesundervisning, skal
e-læring forstås som en særlig
tilrettelæggelsesform, der udelukkende er tilrettelagt fleksibelt ved
hjælp af informations- og kommunikationsteknologi og uden fysisk
tilstedeværelsesundervisning.
Ved e-læring er alle facetter af
undervisningen IT-baserede. Læringsmiljøet er virtuelt. Det vil sige,
at kommunikation og samarbejde
er digitalt og foregår via fx sociale
medier, chatrum eller Skype, og
evaluering og feedback kan foregå
vha. fx online-test eller én-til-én
Skype-sessioner.
Det kan fx være via digitale platforme og webinarer, hvor undervisningen livestreames, og hvor der
er mulighed for løbende at stille
spørgsmål til og komme i dialog
med underviseren.
Kursusmaterialet er primært digitalt og udnytter de multimediemuligheder, som det giver. Et webinar
kan naturligvis også optages
således, at de studerende, der
ikke har mulighed for at deltage
i den digitale konfrontationstime,
kan se undervisningen på et andet
tidspunkt, der passer dem bedre.
E-læring giver således meget stor
fleksibilitet til de studerende, som i
de fleste tilfælde selv kan disponere og planlægge deres læring.
E-læring stiller store krav til den
studerendes studiekompetence og
disciplin.
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Meget er overladt til den enkelte.
Endvidere kan det særligt på de
tekniske erhvervsakademiuddannelser være et problem at integrere den anvendelsesorienterede
del af undervisningen.
Derfor kan e-læring ofte med
fordel kombineres med fx virksomhedsforlagt undervisning, uden at
det kompromitterer fleksibiliteten.
UNDERVISERENS ROLLE
At være underviser i et miljø, der
udelukkende er IT-baseret, stiller
store krav til underviserens ITkompetencer.

Ud over at skulle kunne beherske
forskellige IT-programmer, platforme og værktøjer til at formidle
og producere undervisning skal
underviseren også tænke undervisning på en fundamental anderledes måde.
Underviseren skal således lære
at se og tænke i de pædagogiske
og didaktiske muligheder, som de
digitale platforme giver, og ikke
blot reproducere tilstedeværelsesundervisning digitalt.

Alternative afholdelsesformer

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

SmartLearning er et institutionaliseret undervisningssamarbejde, der tilbyder e-læring. Alle erhvervsakademier deltager i samarbejdet. SmartLearning er igangsat med henblik på at tilbyde digitale og fleksible
uddannelsesforløb for studerende, der bl.a. ønsker at blive i sit nærmiljø og studere hjemmefra, eller som
gerne vil opgradere deres kompetencer sideløbende med et fuldtidsarbejde.
Såfremt studerende ønsker at tage en uddannelse gennem e-læring, henviser akademierne til SmartLearning, som står for undervisningsforløbet. Undervisningen er bygget op omkring et e-læringssystem,
som giver den studerende adgang til ugentlige læseplaner og opgaveoversigter, undervisnings- og
kursusmateriale samt online-webinarer med en underviser. Undervisningsmaterialet kan tilgås på alle
tidspunkter af døgnet, hvilket betyder, at undervisningen kan tilpasses den enkelte studerendes behov
og dagsrytme. Det eneste tidspunkt, der kræver et fysisk fremmøde, er til selve eksamen. På nogle fag er
det dog også muligt at gennemføre en digital eksamen hjemmefra.

HVORFOR
E-læring giver meget stor fleksibilitet for de studerende, da de
studerende i de fleste tilfælde selv
kan disponere og planlægge deres
undervisning og læring.
E-læring stiller dog også store krav
til den enkeltes studiekompetence
og disciplin, da meget er overladt
til den studerende. Endvidere
kan det særligt på de tekniske
erhvervsakademiuddannelser
være et problem at integrere den
anvendelsesorienterede del af
undervisningen.

Derfor kan e-læring ofte med
fordel kombineres med fx virksomhedsforlagt undervisning, uden at
det kompromitterer fleksibiliteten.

SE MERE
http://tinyurl.com/hq46b3a
http://tinyurl.com/h34zfaa

HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Fleksibilitet
 Digitale værktøjer og
læremidler
 Mindre læsetung
undervisning.
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Alternative afholdelsesformer

TURBOFORLØB
På et turboforløb kan de studerende tage et forløb på kortere tid end
normalt, men med større intensitet.
Turboforløb kan tilrettelægges på
en række forskellige måder. Det
foregår typisk ved hjælp af blended learning, hvor de studerende
tager en stor del af pensum som
IT-baseret læring.
Dette kombineres med fysisk fremmøde i enkelte weekender, hvor
fx værkstedsforløb med øvelser
gennemgås. Essensen ved organiseringsformen er dog, at studieintensiteten er højere end ved
traditionelle undervisningsforløb.

UNDERVISERENS ROLLE
Erfaringer viser, at underviserens
rolle i disse forløb ofte går fra at
være formidler til at være vejleder,
der hele tiden rådgiver og motiverer den studerende til at komme
videre med sit projekt.
HVORFOR
Turboforløb er et godt tilbud til de
faglærte, der hurtigt ønsker at blive
opkvalificeret. Det stiller dog store
krav til den studerende, da studieintensiteten typisk er høj og med et
stort tidspres til følge.
HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Fleksibilitet.

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

EASJ udbyder turboforløb
i form af korte intensive
forløb i biokemi (1 uge),
mikrobiologi og hygiejne
(6 uger), analytisk kemi
(3 uger), genteknologi (3
uger) og bioteknologi (6
uger).
På alle forløbene indgår
der øvelser i laboratorierne. Med turboforløbet kan de elementer af
uddannelsen, der kræver
tilstedeværelse i laboratoriet, afvikles i ét koncentreret forløb.
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PRAKSISORIENTEREDE
TVÆRFAGLIGE PROJEKTFORLØB
Praksisorienterede tværfaglige
projektforløb betegner undervisning, hvor de studerende samarbejder med studerende fra andre
uddannelser i et projekt, der tager
udgangspunkt i en virkelig problemstilling.
På baggrund af problemstillingen
udarbejder de studerende et virkeligt produkt, som præsenteres i
slutningen af projektforløbet.
Studerende fra forskellige fagmoduler kan enten samarbejde i små
projektteams om løsningen af en
opgave eller som koordineringspartnere i et større projekt, som
hver gruppe af studerende skaber
et delprodukt til.
Virksomheder eller eksterne
aktører kan samtidig være koblet
til projektet for at styrke praksisnærheden yderligere. Det
praksisorienterede tværfaglige
projektforløb kobler tankerne bag
samarbejdsorienterede læringsfor-

mer som cooperative learning med
en praksisorientering.

og har samtidig en tilknytning til
virksomhedernes verden.

UNDERVISERENS ROLLE
I praksisorienterede tværfaglige
projektforløb foregår læringen i
samspil mellem de studerende og
den virksomhed, der deltager.

Den praksisorienterede tilgang
giver de studerende mulighed for
at koble teori og praksis ved at arbejde med en rigtig problemstilling,
der skal ende ud i udarbejdelsen af
et rigtigt produkt. Det sikrer både
praksisnærhed og relevans set fra
de studerendes perspektiv.

Underviseren har til opgave at
sørge for, at processen skrider
fremad, og at de studerende i sidste ende får skabt et produkt.
Det stiller både krav til, at undervisen kan agere som vejleder, men også til underviserens
evne til at kunne manøvrere i en
praksisorienteret kontekst, hvor
virksomheders interesser og krav
kan komplicere og vanskeliggøre
læringsprocessen.
HVORFOR
Praksisorienterede tværfaglige
projektforløb sætter både fokus
på tværfaglighed og samarbejde

HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Praksisorientering
 Mød de faglærte i eget miljø.
SE MERE
http://tinyurl.com/zhb93kv
http://tinyurl.com/zmcgkxl
http://tinyurl.com/gtznh24
http://tinyurl.com/z4bemw8

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

Over en periode på 48 timer arbejder studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt både intensivt og kreativt med at udtænke og udarbejde forskellige tiltag, som kan være med til at videreudvikle og forbedre
en udvalgt virksomheds forretningsområder. Den helt store udfordring består derfor i at få vendt idéer til
konkrete implementerbare forslag på blot to døgn.
I 48 timer-forløbene skiftes klasseværelset ud med en virksomhed, og det giver et både lærerigt og
autentisk indblik i, hvordan tingene foregår i praksis i en virksomhed. Det giver de studerende mulighed
for at få afprøvet deres faglige kunnen i praksis. En anden af afholdelsesformens store styrker er, at de
studerende får rig mulighed for at arbejde tværfagligt. Deltagerne kommer således fra vidt forskellige uddannelsesretninger såsom datamatiker-, finansbachelor-, ernæringsteknolog-, markedsføringsøkonom- og
installatøruddannelsen.
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CAMPS

Camps er en praksisnær undervisningsform, der indeholder et konkurrenceelement. På den måde
ligner denne undervisningsform
det praksisorienterede tværfaglige
projektforløb, men den afskiller sig
ved, at konkurrenceelementet udgør en betydelig andel af en camp.
De studerende konkurrerer om at
skabe det bedste produkt eller den
bedste løsning på en problemstilling eller opgave.
Problemstillingen kan være stillet af mange forskellige aktører
som fx private virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. I løbet
af en fastlagt tidsperiode skal de
studerende i små projektteams
udarbejde deres egen løsning på
problemstillingen.
Forløbet afsluttes som oftest med
en præsentation af løsningen
gennem et pitch-oplæg eller en
produktfremvisning, hvorefter det
bedste arbejde kåres.
På højere læreranstaler, som fx
universiteterne, udbyder man også
camps i form af såkaldte case
competitions, hvor det primært er
private virksomheder, der er drivkraften bag både arrangementet
og den stillede opgave.

UNDERVISERENS ROLLE
Læringsformen stiller ligesom ved
de praksisorienterede tværfaglige
projektforløb krav til underviserens kompetencer til at agere
som vejleder for de studerende i
campforløbet og til underviserens
evne til at manøvrere på tværs af
undervisningsverdenen og ”den
virkelige verden”.
HVORFOR
Camps har indtil videre mest været
anvendt på universiteterne og
for studerende inden for finans,
entrepeneurship og marketing på
erhvervsakademierne.
Undervisningsformen kan med
fordel også integreres på uddannelser inden for det tekniske og
produktionsrettede område, da
undervisningsformen giver de
studerende mulighed for at benytte
deres tillærte kompetencer på
virkelige problemstillinger.
Ud over praksisorienteret læring
giver afholdelsesformen mulighed
for at inddrage de kompetencer,
som de faglærte allerede har,
hvis problemstillingen indrettes
herefter.
Camps er en intensiv undervisningsform, hvilket kan være en
fordel for nogle studerende, mens
undervisningsformen kan blive for
ufleksibel for andre.

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

På Erhvervsakademi
MidtVest har 56 professionsbachelorstuderende
inden for International
Handel og Marketing og Ekonceptudvikling deltaget
i en camp under temaet
Cross Channel afholdt af
Erhvervsakademi MidtVest
og Selected.
De studerende skulle
udarbejde en løsning på
en problemstilling udstukket af Selected.
De studerende skulle
fremlægge deres ideer for
et stærkt advisory board,
som på grundlag heraf
udpegede en vinder.
Vindergruppen idégenererede en app, som bl.a.
kan gemme kvitteringer og
vaskeanvisninger.

HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Praksisorientering
 Mød de faglærte i eget miljø.
SE MERE
http://tinyurl.com/jl84d2a
http://tinyurl.com/h33puq5
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VIRKSOMHEDSFORLAGT
UNDERVISNING
Ved virksomhedsforlagt undervisning er undervisningen tilrettelagt,
så den helt eller delvist foregår
hos en eller flere virksomheder.
Det betyder konkret, at større eller
mindre dele af den studerendes
undervisning er taget ud af den
sædvanlige undervisningskontekst på skolen og henlagt til en
virksomhed.
Afholdelsesformen er i høj grad
praksisnær, da undervisningen
foregår i en virksomheds lokaler
og tager udgangspunkt i de praktiske arbejdsopgaver, som virksomhederne dagligt varetager.
Det giver gode muligheder for at få
prøvet fagteori af i praksis, samtidig med at koblingen mellem skole
og virksomhed bliver tydelig.
Virksomhedsforlagt undervisning
stiller dog store krav til organisering og praktisk gennemførelse
hos både virksomhed, medarbejder, skole og den tilknyttede
underviser, hvis den påkrævede
læringsprogression skal opnås og
evalueres.

Virksomhedsforlagt undervisning
kan fx anvendes, når der skal undervises inden for nye teknologier
og/eller nye materialer, som kun få
virksomheder råder over, og som
det ikke er realistisk, at en uddannelsesinstitution anskaffer.
Men virksomhedsforlagt undervisning begrænser sig ikke kun til
sådanne situationer, og det kan
tænkes, at flere dele af de studerendes uddannelsesforløb kan
udlægges som virksomhedsforlagt
undervisning.
UNDERVISERENS ROLLE
Selvom undervisningen er virksomhedsforlagt, er underviseren
fortsat ansvarlig for den daglige
undervisning og sammenhæng i
forløbet.
Underviseren spiller også en
afgørende rolle i tilrettelæggelsen
af forløbet, da det er underviseren,
der har ansvaret for, at forløbet
er planlagt, så det inddrager de
ønskede læringsmål.

Herudover skal underviseren være
vejleder og kontaktperson for de
studerende under virksomhedsforløbet samt løbende holde sig opdateret om de studerenes situation
og læringsprogression.
HVORFOR
Ved virksomhedsforlagt undervisning kobles teori og praksis helt
naturligt gennem konkrete arbejdsopgaver. Det sikrer en høj grad af
praksisorientering og relevans for
de studerende.
Endvidere fastholder de studerende koblingen til arbejdsmarkedet
gennem den virksomhedsforlagte
undervisning.
HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Praksisorientering
 Mød de faglærte i eget miljø.
SE MERE
http://tinyurl.com/gpfak3k
http://tinyurl.com/jj2vz8c

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

KEA Kompetence har – med undervisere fra KEA Teknik – skabt et modul i produktionsoptimering særligt
tonet til virksomheden Brüel og Kjær. Undervisningen foregik på virksomheden og inddrog medarbejdernes daglige opgaver på virksomheden. Det planlagte modul var normeret til 10 ECTS-point, og selve
eksamen foregik også ude i virksomhederne. De studerende klarede sig flot igennem med et snit på 8, og
Brüel og Kjær har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med forløbet.
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VIRTUELLE LÆRINGSRUM

Virtuelle læringsrum er en afholdelsesform, hvor undervisningen
foregår gennem et virtuelt program, som de studerende logger
sig ind på fra en computer.
Virtuelle læringsrum gør det
muligt at udføre ellers traditionelle
undervisningsforløb, der kræver
fysisk tilstedeværelse, virtuelt. Et
eksempel på et virtuel læringsrum
er forskellige simuleringsredskaber, hvor de studerende kan udføre
eksperimenter og tests.
De studerende er hele tiden aktiveret under simulationen, som fx
kan indeholde simuleret produktions- eller laboratoriearbejde,
inddragelse i animationer, quiz og
læsning af baggrundsteori.
De virtuelle simuleringsredskaber
muliggør, at planlægningen og
udførelsen af især de praktiske
dele af undervisningen gøres mere
fleksibel, da de studerende får
mulighed for at modtage undervisningen uden for klasselokalet, når
det passer ind i deres hverdag.

UNDERVISERENS ROLLE
Da undervisningen ikke skal
foregå i et traditionelt undervisningslokale, er underviserens rolle
i højere grad at facilitere undervisningen og svare på de spørgsmål,
som dukker op undervejs.
Anvendelse af virtuelle læringsrum som afholdelsesform stiller
imidlertid krav til underviserens
kompetencer inden for IT, da
underviseren skal have et indgående kendskab til læringsrummets
muligheder og begrænsninger.
HVORFOR
Virtuelle læringsrum tilgodeser de
studerende, som bedst modtager
undervisning gennem video og lyd,
samtidig med at studerende, der
efterspørger fleksibilitet i undervisningen, også kan drage fordel
heraf.
HVAD ADRESSERER
AFHOLDELSESFORMEN
 Fleksibilitet
 Digitale værktøjer og
læremidler
 Mindre læsetung
undervisning.

EKSEMPEL
FRA PRAKSIS

Metropol bruger i laboratorieundervisningen Labster
som supplement til arbejdet i det fysiske laboratorium. Labster er et virtual
reality-laboratorium, hvis
simuleringssoftware indeholder mange forskellige
laboratorietyper og 3Danimationer, som løbende
opdateres og udvides.
Eksempelvis giver Labster
den studerende mulighed
for at komme helt ind i et
DNA-molekyle. Det åbner
en hidtil uset måde til at
forstå de elementer, som
man normalt har brug for
meget kraftige mikroskoper og avancerede laboratorier til at forstå.
I tillæg til det indeholder softwaren bl.a.
quizspørgsmål og en
virtuel hjælpefunktion, som
giver mulighed for, at studerende kan blive guidet
igennem forsøgene.
Den undervisning, som
førhen var bundet til fysiske lokaler med bestemt
udstyr og specifikke apparater til brug for eksperimenter, kan nu udføres
gennem en computer.

SE MERE
http://tinyurl.com/hof8l6z
(Se side 14)
http://tinyurl.com/hg8n4x9

19

