
Individuelle 
uddannelsesforløb på SOSU

10:00 – 10:20 Velkomst

v/ BUVM og Lisbeth Nørgaard

10:20 – 11:05 Inspirationsoplæg

v/ Ulla Nistrup

11:05 – 11:15 Kaffe og transit

11:15 – 12:00 Workshop

12:00 – 12:45 Frokost

12:45 – 13:00 Information om inspirationsgrupper

13:00 – 13:45 Inspirationsoplæg

v/ Michael Andersen

13:45 – 14:00 Kaffe, kage og transit

14:00 – 14:45 Workshop

14:45 – 15:05 Inspirationsoplæg

v/ Pernille Brems

15:05 – 15:30 Det videre arbejde 

Nyt fra BUVM om EUD og SOSU 



Velkomst 

Lise Ebdrup

Teamleder for EUD læringskonsulenterne



Velkomst 

Lisbeth Nørgaard

Direktør på SOSU Esbjerg og formand for 
Danske SOSU-skoler



Individuelle uddannelsesforløb i 
SOSU- uddannelserne

 Historie fra en skole……

 Individuelle uddannelsesforløb set fra et

FAGLIGHED GØR EN FORSKEL – FØLG KAMPAGNEN

Elevperspektiv

Skoleperspektiv

13-11-2019 Lisbeth Nørgaard 

XXX
XXX
XXX



Inspirationsdag om individuelle forløb 

• Hvad håber du at tage med fra dagen?

• Hvilke spørgsmål vil du gerne have svar på?

• Hvilke konkrete udfordringer håber du at få inspiration til i dag?



Individuelt tilrettelagt forløb på SOSU Esbjerg

https://media.videotool.dk/?vn=25_2019111209420557719995515302


Ulla Nistrup

Pædagogisk konsulent på VIA University College



Indsæt hjælpelinjer til 

Højre klik udenfor slidet 

Indsæt nyt ikon

hvis

Gør tanke til handling

VIA University College

Kvalitet i individuelle undervisningsforløb 
SOSU Skolerne i Danmark 

13. november 2019, IBC Kolding

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Hvem er jeg og hvad bygger mit oplæg på?

VIA. Adjunkt; Mads Brandsen, mabr@via.dk

Ulla Nistrup, VIA UC, Aarhus N
UNI@VIA.dk

Tema 3: Brug af RKV i tilrettelæggelse og 
gennemførelse af erhvervsuddannelse for voksne, EUV

https://emu.dk/eud/forskning-og-
viden/erhvervsuddannelsesreformen/implementering-af-eud-reformen

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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mailto:UNI@VIA.dk
https://emu.dk/eud/forskning-og-viden/erhvervsuddannelsesreformen/implementering-af-eud-reformen


Projektet… 

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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OUTPUT blev:
Strukturering af  individuelle/differentierede og 
fælles læringsaktiviteter ved brug af forskellige 
læringsrum  - såvel fysiske som digitale

Ønskede at svare på følgende udfordringer med afsæt i teorier og viden i feltet:

• At lede forskellige læreprocesser med forskelligt indhold og form - på samme tid, i

samme rum, på samme hold

• At lede både de individuelle læreprocesser og læring i fællesskab

• At koble tidligere erfaringer med skolens teoretiske vidensformer i både

vurderingsprocessen og undervisningen

• At skabe sammenhæng mellem RKV’en og selve undervisningsforløbet  - strukturelt

og læringsmæssigt

• At skabe mulighed for forskellige læreprocesser - både tilføjende (assimilativ),

‘aflærende’  og ‘omlærende’ (akkomodativ)



Mit oplæg: Eksempler, tiltag og teorier modeller 

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Tiltag:

Elevforudsætninger

Fleksible læringsrum

Fleksibelt digitalt læringsrum 

Lærerrollen og -kompetencer

Eksempler:

SOSU Fyn

SOSU Nord

SOSU Esbjerg 
Roskilde Handelsskole

Silkeborg Business College 



Elevforudsætningerne – krav til eleven

Fleksible individuelle læringsformer kræver noget særligt 
af eleverne

SOSU Fyn beskrev det således:

– eleven skal opsøge og bearbejde information selvstændigt

– eleven skal evaluere sin egen udvikling

– eleven skal kunne motivere sig selv

– eleven skal tage større ansvar for egen læring.

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Elevforudsætningerne –den individuel uddannelsesplan

• RKV’en gav eleven en individuel uddannelsesplan

• Uddannelsesplanen blev et holdepunkt og et dialogredskab
for elev og lærer

– Den indeholdt de mål, som eleven havde brug for at lære

– Den tydeliggjorde også i nogen tilfælde hvilke erfaringer eleven havde,
som der kunne bygges videre på

• RKV’enblev flere steder revideret/præciseret, for at kunne
danne grundlag for elevens uddannelsesplan

• Mål blev konkretiseret og koblet til læringsaktiviteter

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Elevforudsætninger– introduktionsdag/forløb

De åbne fleksible læringsformer krævede at eleverne blev 

introduceret til den 

Derfor udviklede skolerne et introduktionsforløb

Indholdet handlede fx om:

• Den digitale platforms opbygning

• Det åbne fleksible læringsrums forskellige funktioner

• Organisering af det individuelle arbejde og samarbejdet på

holdet

• Brug af logbog/portfolio/uddannelsesbogen

• Lærer og elevsamarbejdet /feedback
Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Elevforudsætninger  - Uddannelsesbog/logbog

Uddannelsesbogen skulle løbende dokumentere og følge 
op på elevens læring og udvikling - fra RKV til 
uddannelsesforløbet er slut

Skolerne valgte enten en digital form  eller en analog form, 
hvor dokumentationen kunne samles og gemmes

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Elevforudsætninger –uddannelsesbog/logbog

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Uddannelsesbogenskulle også støtte eleven i sin refleksion over egen 
læring og udvikling 

Der blev fx opbygget en 

– struktur i uddannelsesbogenfor dokumentationen

eller

– en struktur i en elektronisk logbog, som gav eleven valgmuligheder
ift. en ønsket læringsform, som hjalp dem med af blive bevidst om
egen måde at lære på

eller

– refleksionsmodel  som eleven kunne arbejde med ift. egen læring

Eksempel SOSU Nord



Elevforudsætninger - Differentierede opgaver

Der blev udviklet

– Differentierede opgaver, som eleverne kunne vælge
mellem inden for samme læringsmål
(fx SOSU N)

– Individuelle læringsforløb ved forskellig tidsforbrug,
gentagelser af teorioplæg fra video, gruppesamarbejde,
lærerstøtte mv. (fx RHS, SBC)

– Opgaver hvor elevernes egne og forskellige erfaringer fra  fx
praksis blev inddraget og bearbejdet

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Elevforudsætninger - differentiering med
Rød Gul Grøn metoden –PAU, et eksempel

Opgaven: at eleverne kan udvikle en aktivitetsplan for unge i en daginstitution og at 
formulere en aktivitetsplan med indhold, målgruppe, pædagogiske overvejelser osv. 
Rød: en opgaven – at udarbejde en aktivitetsplan – og med beskrivelse af krav til det produkt 
der skal afleveres 
Gul: en opgave at udarbejde en aktivitetsplan –

uden beskrivelse af de syv trin i arbejdsprocessen
der er en henvist til den viden der kan anvendes i opgaven
der er forslag til det produkt der skal afleveres

Grøn en opgave blev udleveret med beskrivelse af:
1. Arbejdsprocessen var beskrevet i syv trin
2.a Det er beskrevet hvordan de kunne finde den nødvendige viden
2.b Det er beskrevet hvordan viden kunne anvendes i løsning af opgaven
3. Det er beskrevet hvilket produkt indhold og form der skal afleveres

18

Ulla Nistrup, uni@via.dk



Elevforudsætninger -model for differentiering 
jf. Henriette Duch ,(2012): Model for undervisningsdifferentiering inspireret af Klafkismodel for differentiering

Stofmængde / tid Kompleksitetsgrad Antal 

gentagelser

Lærerhjælp Indholdsmæssig

og metodiske 

forudsætninger

Samarbejde

Opgave-

bank 
med 

forskellig

opgaver til 

samme mål

Forskellige 

elever gives 

forskellige 

opgaver, så 

nogle når mere 

eller mindre på

samme tid

Forskellige 

opgaver på 

forskellige

niveauer på 

baggrund af 

kompetence-

vurdering og 

interesse og 

ambitions- niveau

Elever kan 

hente flere 

opgaver af 

samme slags

Få digitale 

oplæg flere 

gange

Instruktion til 

den enkelte 

og hele holdet 

kan variere 

-i opgavens

tekst

-være som

supplement

video/billede

-hjælpe og

instruktion fra

lærer/ elever

Forskellige

opgave inden for 

samme emne: 

forsk.

- indholds

aspekter/mål

-slutprodukt krav

-formidlings

krav/medier

Gruppe-

sammen

sætninger:

par/gruppe

heterogen/

homogen

- Store fælles

gruppe-

opgaver med

forskellige

indholds-

aspekter, roller

og processer
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Fleksible læringsrum - åbne læringscentre

Der blev udviklet åbne læringscentre, hvor eleverne i åbne 

miljøer med forskellige rum kunne arbejde med både praktiske 

og teorietiske opgaver 

Det havde man mere eller mindre erfaring med på skolerne. 

Men alle steder blev der arbejdet videre med at udvikle og 

udbygge variation af læringsrum

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Fleksible læreringsrum  - med struktur

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Model til planlægning med struktur,  - som nogle 
lærere brugte: 

– Fysisk indretning til forskellige  typer

læreprocesser

– Digital struktur i opbygning af DLP

– Processtruktur for dagen

– Social struktur – organisering af eleverne

– Indholds- og målstruktur i det samlede forløb, i

temaer og opgaver

– Handlingsstruktur - mangfoldighed i metoder

Jf. Hilbert Meyer Strukturmodel 

i  God undervisning  2008  



Fleksible læringsrum - fysiske læringsrum

Fysisk indretning af skolens forskellige rum fx
– Bibliotek som ressource og undersøgelsesrum

– Studie og refleksionsrum (stille)

– Medierum med diverse digitale ressourcer  fx videoudstyr,

simulationsudstyr, virtuel reality  mv.

– Grupperum til opgaver, projekter  (dialog)

– Praksisrum til øvelser

– Klasserum  til teorioplæg og fælles aktiviteter.

22

jf. Inspiration læringsrum 

fra Bech og Gottlieb 

2014

i Ågård klasseledelse

Ulla Nistrup, uni@via.dk



Fleksible læringsrum  - med fast struktur i dagen/holdet

De åbne fleksible læringsrum stillede krav om struktur og 
rammer i dagen for at: 

– Skabe tryghed og fællesskab ved at være knyttet til et hold

– Skabe dage med genkendelige elementer

– Sikre  optimal brug af forskellige fysiske læringsrum

– Give mulighed for fælles aktiviteter som  oplæg, videndeling og
feedback i grupper

– Skabe overblik over dagens aktiviteter fx hvilke elever kunne
samarbejde en given dag

Fælles 

par individ gruppe individ

Fælles 

Kultur leg ude leg inde kreativ pæd

bente 2/11 4/10 4/10

pia 2/11 4/10 2/11

jan 2/11

gitte 23/10

jeanette 2/11 4/10

mie 23/10

ali 2/11 4/10

Jf. struktur for dagen 
SOSU FYN

Jf. struktur for dagen SOSU Nord PAU

Fælles overblik over 
aktiviteter på dagen jf. 
SOSU Nord

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Fleksibelt digitalt læringsrum 

De fleste skoler arbejdede også på at skabe et digitalt læringsrum:
• Nogle skoler var inspirerede af Flipped Learning og byggede

deres digitale læringsplatform med forskellige rum, mulighed
for samarbejde og kommunikation  og med  en
undersøgende tilgang i opgaverne.

• Andre opbyggede deres digitale platform (fx Its learning,
Moodle) med en enkel opgave- og ressource struktur

• Endelig byggede to skoler videre på I-bogssystemer, som de
allerede benyttede

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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jf. Hachmann og Holmboe  2014



Fleksibelt digitalt læringsrum 
STILLADSERET indhold med klar struktur på læringsplatform  (Its learning) jf. SOSU Nord

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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Fleksibelt digitalt læringsrum 
Systimes I-bog - Forløbsbyggeren

Jf Silkeborg Business College 

Ulla Nistrup, uni@via.dk
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1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Lærerrollen og lærerkompetencer

Lærerrollen blev ændret til  i højere grad at være facilitator, 

vejleder og konsulent  hvor … 
Læreren sætter rammerne, organiseringen og strukturen i et tværfagligt team
Stilladserer undervisningen og opgaverne.
Vejleder, udfordre, støtter eleverne undervejs..
Fungerer som ressource for eleverne, nogen gange uden for egne kerne områder
Giver løbende feedback og bedømmer  elevernes læring og udvikling..

Det betød store  ændring ift. mere traditionel lærerrolle

Derfor var der fokus på kompetenceudvikling af lærerne 
undervejs og som en del af forløbet …

27
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Lærerrollen og -kompetencer  - forberedelsen

Det krævede planlægning og forberedelse af den nye 
undervisningsform fx  

– Fagdidaktisk bearbejdning af fagstoffet, så mål/tegn og
læringsaktiviteter blev koblet

– Udvikling af differentierede opgaver og stilladsering af indholdet

– Tæt samarbejdet mellem IT supporter/ansvarlige  og lærerne for
at opbygge DLP

– Udvikling af IT/digitale kompetencer og fortrolighed med DLP,
video og andre digitale læremidler skulle styrkes

28

Forandringsteori

Ulla Nistrup, uni@via.dk



1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Lærerrollen og kompetencer - feedback

Feedback på elevernes læring kom til at fylde meget og på en ny 
måde i dagligdagen:
Elevernes læring igennem opgaveløsningen blev dokumenteret i 
uddannelsesbogen fx videoer, billeder, digitale dokumenter, som 
eleverne uploadede DLP. Læreren skulle derefter give feedback
• Feedbacken blev skriftlig - det krævede tydelighed i

tilbagemeldingen og dens kriterier
• Feedbacken blev givet til hver elev/gruppe og derfor omfangsrig
• Feedback blev derfor meget tidskrævende og var svær at finde

plads til i dagligdagen for lærerne – det krævede struktur

29

Ulla Nistrup, uni@via.dk



1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Lærerrollen og –kompetencer – andre udfordringer

Hvis ikke hele skolen arbejder/underviser på samme måde 
er det.. 
- svært at få lærernes skemaerne til at gå op

- udfordrende at vejlede/facilitere i fagområder, som ikke
var ens primære når eleverne arbejdede  individuelt
eller i gruppe

30

Ulla Nistrup, uni@via.dk



Lærerrollen og –kompetencer - organisationen

Når man går i gang med en sådan omlægning, så kræver det noget af hele organisationen:

– Støtte og opbakning fra ledelsen

– Klar implementeringsplan og ekstra tid til teamet til udvikling

– Klar tovholder og rollefordeling i processen

– Information  og involvering af alle relevante lærere, kollege og

– Tydelighed i at det ikke er en spare øvelse ….

Det er en meget total omlægning af undervisningen, som er svært at foretage i små step; 
- men vi så, det kunne lade sig gøre, hvis man valgte først at gøre det for GF og derefter for HF i en uddannelse
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1. eller 2. linje i overskriften 

ved at markere linjen

fonten

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer

Afslutning bemærkning 

Når eleverne er blevet fortrolige med den nye 

undervisningsform, er det svært for dem at vende tilbage til 

‘gamle dage’… 

Ikke alle elever havde det lige let med den fleksible individuelle 

form, - men de havde det tit heller ikke let under ‘den gamle 

form’  

32
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Kaffe og transit 11.05 – 11.15

Vi mødes igen kl. 11.15 til workshop på plateauet  



Deltagelse i inspirationsgrupper



Blended Learning SOSU Syd

https://media.videotool.dk/?vn=25_2019111210130152216354349717


Michael Andersen

Chefkonsulent Danmarks Evalueringsinstitut EVA



Kvalitet i digitalisering af VEU
Analyse af erfaringer med digitale forløb og 
inspiration til udvikling af praksis
Inspirationskonference, IBC, onsdag den 13.november 2019, 

Michael Andersen, chefkonsulent, EVA



1. Teori og metode bag undersøgelse

2. Behov og motiver for at vælge e-læring og blended learning

3. Læringsudbyttet af digitale forløb

4. Kendetegn ved gode digitale læringsmiljøer

5. Støtte til deltagere og lærere

6. Og til sidst en lille refleksionsøvelse

38

Oplæggets temaer med henblik på præsentation af 
resultater fra undersøgelsen og inspiration til arbejde 
med digitalisering på skolerne



Teori og metode bag undersøgelse 
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Digitale læringsforløb er e-læring og blended learning:

E-læring opfattes i denne undersøgelse, som læring og
undervisning der udelukkende er tilrettelagt fleksibelt ved
hjælp af informations- og kommunikationsteknologi og uden
fysisk tilstedeværelsesundervisning,

mens blended learning dækker over kombinationer af e-
læring og tilstedeværelsesundervisning, hvor lærere og kursi-
ster/studerende er fysisk til stede på samme tid og sted. 

(EVA 2011: 22)



Synkront

(Samtidigt)

Asynkront

(Ikke-samtidigt)

Fysisk tilstedeværelse Tilstedeværelses-

undervisning og lign.,

herunder workshops, 

åbent værksted mm.

Ikke fysisk 

tilstedeværelse

Synkron e-læring,

herunder fx Google 

Classroom, 

online kontortid, 

chat og telefon mm.

Asynkron e-læring,

herunder online forløb, hvor 

deltageren vælger online-

tidspunktet (evt. inden for 

nogle rammer), 

mailkorrespondance mv.
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Forskellige tilrettelæggelsesformer der 
varierer med hensyn til tid og sted



Datagrundlag 

• Survey rettet mod udbydere af VEU (institutionsrepræsentanter)

• Caseundersøgelse af syv cases, en for hvert uddannelsesområde (FVU, AVU, HF-e, AMU,

akademi-, diplom- og masteruddannelser)

• Interviewundersøgelse med 28 interviews (14 lærere og 14 deltagere) på 8 institutioner,

der ikke er caseinstitutioner

• Litteraturstudie

Formål

• Formidle erfaringer med digitale læringsforløb med særligt fokus på:

o Hvornår og hvor digitale læringsforløb med fordel kan bruges

o Forhold som kan have betydning for kvaliteten af digitale læringsforløb
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Om undersøgelsen af digitalisering af VEU 
- lavet af EVA for Styrelsen for IT og Læring (STIL)
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Produkter om digitalisering af VEU 



Deltagerbehov og –motiver i 
forhold til digitale forløb 



• Geografisk fleksibilitet

• Tidsmæssig fleksibilitet

• Oplevelse af større læringsudbytte

• Når psykosociale forhold er en barrier for fuld tilstedeværelse

• Utilstrækkeligt udbud af tilstedeværelsesundervisning
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Motiver for at vælge digitale forløb



Læringsudbyttet af digitale forløb 

Resultater og inspiration til videre arbejde



– Surveyen rettet mod institutionsrepræsentanterne peger på, at udbyttet samlet set er

nogenlunde det samme som ved tilstedeværelsesundervisning - men vurderingsgrundlaget

er behæftet med stor usikkerhed

– De kvalitative undersøgelser nuancerer dog dette resultat:

• For nogle er udbyttet mindre, mens det for andre er større.

• Svage digitale færdigheder og/eller svage faglige forudsætninger er ikke nødvendigvis

barrierer for at deltage i digitale forløb

• Læringsudbyttet afhænger af:

o Hvilken betydning, det har for den enkelte i den konkrete kontekst, at der er et

læringsfællesskab (for nogen fremmer det læringen, for andre hæmmer det læringen)

o Den enkeltes læringsforudsætninger, herunder selvdisciplin, selvstændighed,

motivation og målrettethed.

o I hvilken grad læringsmiljøet understøtter læringsudbytte
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Læringsudbyttet ved digitale forløb - resultater



Hvad kræver forløbet af forudsætninger hos deltagerne i forhold til:

• Tekniske færdigheder og kompetencer

• Studiekompetencer

• Faglige forudsætninger

• Personlige og sociale forudsætninger

• Adgang til teknisk udstyr

Og hvordan informeres potentielle deltagere om, hvad et digitalt 

forløb kræver? 

48

Inspiration til udbyderne af digitale forløb: Afklar 
forudsætninger for at deltage i digitale læringsforløb



Støtte til deltagere og undervisere 
i forbindelse med e-læring og 
blended learning 
Resultater og inspiration til videre arbejde



– Teknisk og administrativ støtte til deltagerne før læreprocessen, herunder god introduktion

til læringsplatform og de virtuelle læreprocesser

– Teknisk og administrativ støtte til deltagerne i forbindelse med læreprocessen, herunder it-

support, studievejledning mm

– Teknisk støtte til lærerne før, under og efter undervisningen, herunder brug af

læringsplatform, adgang til digitale ressourcer mm

– It-didaktisk støtte til lærerne før, under og efter undervisningen, herunder med hensyn til

lærerrollen, der er forskellig fra den man kender fra tilstedeværelses-undervisning, fx i

forhold til hvordan man følger deltagernes progression og giver god feedback
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Vigtige typer af støtte til undervisere og deltagere i 
forbindelse med e-læring og blended learning - resultater



• Giv deltagerne overblik over og kendskab til it-systemer

• Lad deltagerne øve sig i at bruge it-systemer og udstyr, inden

selve undervisningen starter

• Overvej hvad god og brugbar vejledning indebærer

• Overvej hvordan deltagerne komme til at afprøve systemer og

udstyr

• Skal det fx være obligatorisk eller frivilligt?
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Inspiration til udbyderne af digitale forløb: 
Sørg for en grundig introduktion til det virtuelle rum



Kendetegn ved gode digitale 
læringsmiljøer

Resultater og inspiration til videre arbejde



• At læringsmiljøet er aktiverende og velstruktureret

• At relationerne deltagerne imellem modsvarer den enkeltes behov for

fællesskab eller fravær af fællesskab

• At der er gode, tætte relationer mellem undervisere og deltagere

• At deltagerne får tilstrækkelig og rettidig faglig støtte
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Kendetegn ved gode digitale læringsmiljøer
- resultater



Det handler fx om

• en god indledende præsentation

• respektfulde og tillidsfulde relationer

• positiv og menneskelig kommunikation

• interesse for deltagernes proces og udbytte

• konkret og brugbar (skriftlig) feedback

• gode rammer for relationsarbejdet

• deling af erfaringer med at opbygge gode relationer
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Inspiration til udbyderne af digitale forløb: Skab 
stærke relationer mellem undervisere og deltagere



1. Var der resultater eller idéer til inspiration, jeg især noterede?

2. Er det noget, jeg kan se for mig i vores kontekst på vores skole?

3. Er der idéer eller udfordringer jeg/vi gerne vil arbejde videre

med?

4. Hvad skal der til for at komme videre fra idéer til handling i

praksis?
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Refleksion over veje fra viden til handling i praksis



Tak for ordet!



Kaffe, kage og transit 

13.45 – 14.00

Vi mødes igen kl. 14.00 til workshop på plateauet



Pernille Brems

Rockwool Fondens Interventionsenhed



En god uddannelsesstart 

Præsentation på inspirationsdag for SOSU-skolerne den 13. november 



En god start på grundforløbet  

I 2017 startede vores nysgerrighed på at forsøge at forstå hvorfor så 

mange unge, der starter på en erhvervsuddannelse, stopper igen efter 

relativt kort tid på skolen. 

Hvilke forhåbninger har de unge, når de starter på skolen? Hvordan 

oplever eleverne det at gå på en erhvervsskole? Hvornår begynder de at 

overveje at stoppe? Og hvorfor?  

Hvad skal vi gøre?

Hvad ved vi fra forskning, der virker? Hvilken viden kan vi bygge på 

fra dataanalyser, designsprints med lærere og elever, workshops med  

erhvervsskoler, lærere og elever ?



Vores datagrundlag 

• Samarbejder med syv erhvervsskoler: Next, Aarhus Tech, EUC Sjælland,

Syddansk Erhvervsskole, CELF, TECHcollege og EUC Nordvestsjælland 

• Dataanalyser af administrativ data: Samarbejde med forskerne Fane Naja Groes

og Edith Madsen, Copenhagen Business School

• Kvalitative undersøgelser med deltager-obsevationer, workshops med elever og

dybdegående interviews igennem 2 år på tre skoler og fire forskellige 

faglinjer (Murer, Tømrer, Detail og procesoperatør)

• Interviews med studievejledere, virksomheder og ledere.



En god start på grundforløbet  

Tænk på den sidste gang du startede på en uddannelse. 

Kan du huske de første dage på uddannelsen?

Hvilken følelse havde du i kroppen?

Hvilke tanker havde du? 



Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, Synet på ungdomsuddannelser blandt unge i 9. klasse, 2019

At vælge en bestemt faglig retning –

Det svære valg for mange unge 



Hvad var vigtigt for dig, 

da du valgte uddannelsen?

Vigtigt, at det gør 

mig glad 

Det var vigtigt, at 

jeg interesserede mig 

for faget 

Det var vigtigt, at 

jeg troede på, at jeg 

kunne få et job 

Det var vigtigt, at 

jeg havde en følelse 

af, at jeg ville være 

god til uddannelsen 

Det var vigtigt, at 

jeg kendte lidt til 

uddannelsen



• En drøm om at få en uddannelse  

• Nogle starter for at erfare, hvad faget er, og hvilke muligheder faget 

rummer for dem

• Andre er afklarede med deres uddannelsesvalg og kender faget 

Hvilket mind-set starter de unge 
med?



• Mange faglige mål skal nås på det kun 20 ugers GF2 forløb?

• Individuelt ansvar for at tage en uddannelse

• En samfundsnorm om, at man skal være målrettet og hurtigt igennem sin uddannelse?

Hvad møder vi eleverne med? 



En nervøsitet for at gentage nederlag 
fra folkeskolen 

”Jeg var bare glad for at komme i gang. Jeg var lidt nervøs op til, du 

ved. Man tænker: åh nu er det skole igen. Bliver det hårdt? Kan jeg 

finde ud af at følge med? Kan jeg komme op? Er menneskerne omkring mig –

er det gode kammerater eller skal jeg gå i skole med nogle irriterende?

Tømrerelev

”Denne gang visker jeg tavlen ren - nu starter jeg helt forfra, for

denne gang skal det lykkes.”

Detailelev 



4. Enkeltstående faglige udfordringer til at fylde uforholdsmæssigt meget hos især de søgende elever

”Altså der blev tit sagt ‘amen du skal have det helt inde i hjertet og ‘du 

skal virkelig gide det her , for at du overhovedet kan blive en god murer…” 

Elev, der er stoppet på mureruddannelsen 

”Jeg kunne alle de andre ting, bare ikke det her. Det ødelagde simpelthen min 

dag. Jeg havde bare ikke lyst til at komme i skole næste dag”. 

Detailelev

”Når det bliver svært for folk, så kommer tanken hurtigt hen til – er det her 

noget for mig. Når man bliver i tvivl om dette, så mister man modet og trækker 

sig lidt tilbage”. 

Frisørelev 

Meget skal læres på grundforløbet

Afklarethed og faglige m ål 



Møde eleverne i deres udgangspunkt: Når nye medarbejdere mødes af en virksomhed, hvis 
socialiseringsproces tager udgangspunkt i vedkommendes personlige identitet fremfor i virksomhedens, forstærkes 
følelsen af tilhørsforhold og medarbejderudskiftningen reduceres.
Kilde: Cable et al. (2013) Breaking them in or eliciting their best?

Normalisere tvivl og usikkerhed: Når nye elever ser, at også ældre elever har oplevet vanskeligheder og har klaret 
skolen alligevel, øges elevernes vedholdenhed og karakterer.
Kilde: Fostering a Sence of Belonging, IDEAS42 

Den gode opstart –

Inspiration fra forskning 



Tydelige kroge til fællesskabet: Det har særlig stor betydning for unge, hvis de oplever at blive 
ekskluderet fra et fællesskab. Hvis unge begynder at føle sig uden for et fællesskab er de tilbøjelige til selv at trække 
sig. 
Kilde: Blakemore (2018) Inventing ourselves

Faglige fællesskaber gennem opgaveløsning: Eleverne løser opgaver sammen på baggrund af en struktur, der 
positionerer alle elever med ressourcer gennem Makkerteori.   Bedre faglige resultater, hurtigere opgaveløsning og 
nye relationer i klassen.  
Kilde 1: Hannay et al. (2009) The effectiveness of pair-programming

Den gode opstart –

Inspiration fra forskning 



Det videre arbejde 

• Fik du svar på dine spørgsmål?

• Hvad ønsker du at arbejde videre med på din skole?

• Har du/skolen brug for hjælp til noget?



Nyt fra BUVM om EUD og SOSU

• Webinar og netværk: Den sproglige dimension – december 2019

• EUD aftalen lægger op til yderligere kvalitetsarbejde og ny tilsynsproces
– 8. januar 2020 i København – 9. januar i Jylland

• Webinar: GF+ - 22. januar 2020

• Temadag i marts

• Webinar og netværk: Data anvendelse i skolernes kvalitetsarbejde

• SOSU kampagne – udsendes efter planen i januar 2020



Tak for i dag


