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Materiale til forløbet ’Find en 
læreplads’ med Anders Lund Hansen.

Dette materiale rummer forslag til undervisningsaktiviteter, der introducerer eleverne til 
forskellige mulige lærepladser og forbereder dem på vellykkede praktikforløb. 

I det digitale gæstelærerforløb ’Find en 
læreplads’ fortæller Anders Lund Hansen om, 
hvordan virksomheder behandler ansøgninger 
om lærepladser, hvad de lægger vægt på i 
forhold til indledende kontakt og om selve 
lærepladsforløbet. Gæstelærerforløbet er 
udviklet til emnet lærepladssøgning på 
Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2) på 
erhvervsuddannelserne, og det er bygget op 
omkring en podcast og en lærervejledning. 

Forløbet kan findes på emu.dk: https://emu.
dk/eud/corona-gode-raad-til-undervisning/
digitale-gaestelaererforloeb/find-en-
laereplads-med-anders?b=t437-t1417-t1438.

På de efterfølgende sider finder du følgende 
lærerrettede materialer, som kan anvendes i 
forlængelse af gæstelærerforløbet: 

 Informationsark 1: Matchning af læreplads 
og elev

 Informationsark 2: Forberedelse af 
elevernes møde med praktikstedets 
forventninger

 Aktivitetsark 1: Mød til aftalt tid - eller 10 
minutter før

 Aktivitetsark 2: Forbered tre pointer om 
læringsudbytte

 Aktivitetsark 3: Engagér dig i din 
uddannelse.
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•
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•

•
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Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Informationsarkene giver lærere, der vejleder 
og underviser i lærepladssøgning på GF1 og 
GF2, baggrundsviden om lærepladssøgning 
og praktikophold, som de kan forberede 
undervisning og andre aktiviteter ud 
fra. Aktivitetsarkene kan indgå direkte i 
undervisningen.
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Informationsark 
til lærere.

Informationsarket 
giver inspiration til at 

afholde et speeddating-
arrangement mellem 

elever og virksomheder.

Med afsæt i informationsarket 
kan læreren planlægge og 

afholde et speeddating-
arrangement. 

Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Informationsark 1: 
Matchning af læreplads og elev
I nogle brancher er der mangel på elever, 
og virksomheder med lærepladser vil ofte 
gerne i kontakt med flere. Der er også små 
brancher med stor geografisk spredning 
i lærepladserne. I begge tilfælde kan et 
speeddating-arrangement være relevant.

Hvordan kan skolen arrangere et speeddating-
arrangement, hvor elever og virksomheder 
møder hinanden, så der kan indgås flere 
uddannelsesaftaler? Det giver dette 
informationsark baggrundsviden om.

Trin 1: Planlægning i god tid
Virksomhederne har ofte brug for at blive 
kontaktet i god tid, så de kan få et arrangement 
sat i kalenderen. Planlæg derfor gerne 
arrangementet allerede forud for starten af GF1 
eller GF2. På den måde kan I sende en invitation 
ud i god tid.

Trin 2: Kontakt til virksomhederne 
Jo mere direkte, I kan være i kommunikationen 
med de rette personer på de forskellige 
virksomheder, jo større er chancen for, at de 
tilmelder sig arrangementet. Derfor kan det være 
en god idé at prioritere tid til opsøgende arbejde.
Det opsøgende arbejde kan indebære: 

• At søge på internettet og bruge tid i 
telefonen for at få kontakt til den rette 
person i virksomhedernes HR-afdelinger, 
deres uddannelsesansvarlige eller ledere 
med ansvar for at ansætte lærlinge. 

• At få sparring fra skolens 
praktikpladskonsulenter. 

• At kontakte det lokale uddannelsesudvalg 
eller faglige udvalg, da disse ofte også har 
gode kontakter til de rette personer i de 
forskellige virksomheder.
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Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Trin 3: Invitation og program
Når I ved, hvem I skal kontakte, kan I fremsende 
en invitation med program til speeddating-
arrangementet. Sørg for at forklare tydeligt, hvad 
virksomhederne får ud af at deltage. Invitationen 
kan desuden sendes ud via skolens nyhedsbreve 
og via eksisterende kontakter. 
Ryk venligt virksomhederne for svar, hvis I ikke 
har nok tilmeldte virksomheder, når deadline 
nærmer sig. Mange virksomheder har travlt, og 
nogle har brug for, at I er meget opsøgende 
over for dem.

Trin 4: Forberedelse af mødet med 
virksomhederne
Når I har gæstelisten klar til arrangementet, kan 
I præsentere eleverne for den, så de forud for 
arrangementet kan undersøge de forskellige 
virksomheder via hjemmesider, sociale medier 
og lignende. På den måde kan eleverne 
på forhånd danne sig et indtryk af, hvilke 
virksomheder de vil være interesserede i at få en 
læreplads hos. 

Hver elev kan udarbejde en liste over 
favoritsteder, som de kan vende med skolens 
praktikpladskonsulent og læreren for at afklare 
det bedst mulige match mellem den enkelte 
elev og virksomhederne. 

Trin 5: Træning af elevatortaler 
Forud for speeddating-arrangementet kan 
eleverne øve deres ”elevatortale” – altså deres 
præsentation af sig selv. I elevatortalen kan 
eleverne fokusere på:

1. Hvad de gerne vil med deres uddannelse.

2. Hvorfor virksomheden bør tage netop dem 
som elev.

3. 
Eleverne kan skærpe deres elevatortaler ved at 
præsentere dem for hinanden. Hjælp dem gerne 
til at give konstruktiv kritik som en sandwich af 
’ros–konstruktiv kritik–ros’. 

Trin 6: Forberedelse af virksomhederne 
Med henblik på at sikre den bedst mulige 
matchning mellem elever og virksomheder kan 
skolen overveje at tilbyde virksomhederne hjælp 
til deres forberedelse. Det kan eksempelvis dreje 
sig om: 

• At fortælle, at eleverne som regel gerne 
vil vide, hvorfor det er godt at være 
elev hos netop dem, herunder hvilke 
uddannelsesmuligheder der følger med en 
læreplads i deres virksomheder. 

• At orientere virksomhederne om, hvilke 
uddannelsesmuligheder og specialer der 
er inden for elevernes områder. Det er en 
viden, som kan styrke virksomhedernes 
bevidsthed om, hvilket uddannelsesforløb 
de vil kunne tilbyde elever. 

• At tilbyde sparring på virksomheds-
repræsentanternes præsentationer, hvis de 
gerne vil have mulighed for at øve sig og få 
konstruktiv feedback, inden de skal på. 

Trin 7: Virksomhedernes præsentation 
Når dagen for arrangementet oprinder, kan 
det være relevant at tænke i at skabe en 
rar stemning. Der kan måske være musik i 
baggrunden og servering af kaffe, the og kage.

Programmet kan derefter åbnes med, at 
repræsentanterne fra virksomhederne fra hver 
sin stand præsenterer deres virksomhed på skift. 
Gerne under så uformelle omstændigheder som 
muligt, så alle kan slappe af i en tryg stemning. 

Sørg for at klappe efter hver præsentation. Det er 
vigtigt, at repræsentanterne fra virksomhederne 
føler sig anerkendt, så de har lyst til at komme en 
anden gang.

Fra arrangementets start er det vigtigt at 
meddele, hvem deltagerne kan henvende sig til, 
hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp.
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Trin 8: Elevernes præsentation og dialog 
Efter virksomhedernes præsentationer skal 
eleverne præsentere sig for virksomhederne en 
efter en. Det kan foregå i en styret proces, hvor 
eleverne skifter hvert femte minut. 

Når eleverne og repræsentanterne 
fra virksomhederne har dannet sig et 
førstehåndsindtryk af hinanden gennem disse 
præsentationer på fem minutter, kan programmet 
glide ind i en mere åben proces, hvor eleverne 
cirkulerer rundt til de virksomheder, de gerne vil 
tale mere med. Alternativt kan I styre processen 
ved at lade eleverne gå målrettet efter de 
virksomheder, der står på deres favoritliste. 

Der vil sikkert være virksomheder, som er mere 
populære end andre. Sæt eventuelt en ventestol 
lidt på afstand af de forskellige stande, og lad 
en koordinator fordele eleverne ud til deres 
forskellige favoritter.

Trin 9: Fælles afslutning
Overvej at bede eleverne om at blive, indtil 
arrangementet er slut. Det er et godt signal, 
hvis værten - skolens lærere og elever - lader 
virksomhederne tage af sted først. Inden 
afskeden kan I runde arrangementet af, sige 
tak til repræsentanterne fra virksomhederne 
og bede eleverne om at blive og hjælpe med 
at rydde op. 

Trin 10: Opfølgning på arrangementet
Efter arrangementet kan I tale med eleverne 
om, hvordan de oplevede de forskellige 
virksomheder. Følg også op på, om eleverne 
får fulgt op på de kontakter og aftaler, der blev 
lavet under arrangementet. Nogle elever kan 
have brug for støtte til at få arrangeret et besøg 
på en virksomhed og dermed få vist interesse 
for virksomheden. 

Det kan også være relevant at kontakte 
repræsentanterne fra virksomhederne og 
spørge til deres oplevelse af arrangementet 
og til, om der er nogle af eleverne, som de 
gerne vil se igen. Husk også at informere om, 
at praktikpladskonsulenten kan hjælpe med 
uddannelsesaftaler og svar på spørgsmål.

Se et eksempel på et speeddating-arrangement 
med elever og repræsentanter fra virksomheder 
fra transporterhvervet: https://www.tur.dk/
nyheder/2019/november/buselever-og-
virksomheder-moedtes-til-speeddating/?fbcli
d=IwAR13yDrMkoelmQJSOzGerG7jIxzwa4UDhx
O6vB1uDY4ug7qdpDhIUGV6U8s

TIP: Giv eleverne individuel støtte
Elever er forskellige. Nogle vil være 
nervøse og føle, at de andre er meget 
bedre end dem selv. Andre kan have brug 
for støtte til at møde virksomhederne 
respektfuldt. 

Som lærer kan du med fordel være til 
rådighed og hjælpe eleverne godt på 
vej. Måske kan du være ”fødselshjælper” 
på samtalen, hvis en elev for eksempel 
er meget genert eller har begrænsede 
sproglige kompetencer. For andre elever 
kan det være relevant, at du sidder med 
som coach, der giver anerkendelse og 
sparring efter samtalen.

Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.
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Informationsark 
til lærere.

Informationsarket giver 
baggrundsviden om nogle af de 

forhold, der er knyttet til processen 
omkring lærepladssøgning og det 

at være i praktik. 

Viden fra informationsarket kan 
indgå i lærerens forberedelse 

af elevernes praktikforløb.

Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Informationsark 2: 
Forberedelse af elevernes møde 
med praktikstedets forventninger
Ethvert praktiksted har uskrevne normer 
og regler. Det kan være let at afkode for 
nogle elever, mens andre først indser dem, 
når de overtræder dem. Det kan føre til, at 
enten praktikstedet eller eleven afbryder 
uddannelsesforløbet.

For at skabe de bedst mulige praktikforløb for 
alle parter er det en god idé at klæde eleverne 
på til at forstå og efterleve uskrevne regler 
på praktikstedet. Nedenfor er listet en række 
forventninger, som eleverne kan møde. De 
efterfølgende aktivitetsark rummer forslag 
til, hvordan der kan arbejdes proaktivt med 
forventningerne.

Læreren kan sammen med en kollega eller et 
lærerteam afklare, hvilke forventninger der typisk 
gælder i det eller de erhverv, som den specifikke 
uddannelse retter sig imod.

Forventning 1: Mød til aftalt tid – eller 10 
minutter før
På mange virksomheder arbejdes der efter faste 
dagsplaner. Der er også ofte kollegaer, som 
eleven arbejder sammen med. Og derudover 
kunder, borgere eller lignende, som forventer, at 
en opgave starter op og er færdig til aftalt tid. 

Derfor er der i de fleste virksomheder en 
forventning om, at medarbejderne overholder 
aftalerne om, hvornår arbejdet starter. 

På mange arbejdspladser møder medarbejderne 
ind før tid og hygger sig lidt, før alle går i gang 
med arbejdet. Eleverne kan derfor forberede sig 
på at planlægge en buffer på 10-15 minutter før 
arbejdstidens start, så der er plads til forsinkelser 
i trafikken eller lignende. 
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Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Forventning 2: Vær iført den rette påklædning 
ved arbejdets start
I de fleste erhverv i både den offentlige og 
private sektor er medarbejderne iført arbejdstøj. 
I nogle virksomheder er der en forventning om, 
at der klædes om i virksomheden. Andre steder 
er der en forventning om, at medarbejderen har 
klædt om hjemmefra. Uanset hvad, forventes 
det typisk, at medarbejderne er omklædt, når 
arbejdstiden starter. 

Forventning 3: Engagér dig i dine opgaver
Eleverne vil typisk ikke blive mødt med en 
forventning om, at de fra starten er de bedste 
og hurtigste. Men der er ofte en forventning 
om, at eleverne engagerer sig i opgaverne, gør 
en indsats og udviser vilje til at løse opgaverne 
bedst muligt. Tydeligt engagement er ofte en 
nøgle til at få adgang til mere komplicerede 
opgaver eller mere selvstændigt arbejde.

Forventning 4: Tag ikke let på nogen opgaver
Nogle elever oplever, at de får de samme 
opgaver hele tiden, eller at de bliver sat til mindre 
vigtige opgaver såsom oprydning og rengøring. 
Her kan det være relevant at påpege, at alle 
opgaver på arbejdspladsen skal løses, og at det 
hele hænger sammen. Oprydning og rengøring 
gør eksempelvis arbejdspladsen præsentabel, 
hvilket der ofte er en vigtig signalværdi i i forhold 
til borgere eller kunder.

Eleverne kan også anskue oprydning og rengøring 
som en øvelse i at holde orden og i at være 
struktureret i arbejdet. Derudover kan det give 
indblik i, hvor forskellige materialer, instrumenter og 
lignende er placeret i virksomheden. 

Hvis elever oplever at blive fastholdt i opgaver, 
som de ikke synes, de lærer noget af, er det i 
orden at spørge til, hvorfor de får disse opgaver. 
I en sådan situation kommer man længst med 
en venlig forespørgsel, klare begrundelser og 
eventuelt et tydeligt ønske om at komme i dialog 
om egne ambitioner.

Forventning 5: Vær ansvarlig
Det er en normal forventning, at elever påtager 
sig et ansvar for at løse deres opgaver ordentligt 
og for at efterspørge vejledning ved behov. 

Det er dog ikke altid til at få praktikvejlederen i tale. 
Vejlederen har som regel andre opgaver. Derfor 
kan der være en forventning om, at eleverne tager 
ansvar for deres opgaver så godt, de kan - også 
når der ikke er mulighed for vejledning. 

Det er dog vigtigt, at eleverne ikke er 
overmodige. Nogle opgaver kan være forbundet 
med en risiko for eleverne selv, for en kunde eller 
en borger eller lignende i forhold til eksempelvis 
maskiner eller materialer. I sådanne tilfælde er 
det vigtigt at insistere på hjælp eller at kunne sige 
fra over for en opgave.

Forventning 6: Skab relation mellem skole og 
praktik
På et praktiksted vil der ikke nødvendigvis være 
en klar forventning om, at eleven fortæller om 
sine skoleophold. Men hvis ikke eleven taler med 
sin praktikvejleder om skoleopholdet, kan eleven 
stå alene med ansvaret for at skabe en relation 
mellem skoleundervisningen og praktikkens 
arbejdsopgaver. 

Derfor kan det være relevant at klæde eleverne 
på til at kunne svare på, hvad de har arbejdet 
med på skolen, hvis de bliver spurgt, og til på 
eget initiativ at fortælle om det. Det kan give 
praktikvejlederne indsigt i elevens faglige 
udvikling og bedre mulighed for at være med 
til at skabe en relation mellem praktikken og 
undervisningen.

7



Informationsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.

Forventning 7: Engagér dig i dine kollegaer
De fleste praktiksteder forventer, at eleverne 
engagerer sig i arbejdsfællesskabet på 
praktikstedet. Engagement i arbejdsfællesskabet 
er ofte nøglen til at arbejde sammen med de 
andre på praktikstedet og dermed også til at få 
adgang til nye opgaver eller relevant vejledning 
fra de erfarne kollegaer. 

Det kan dog være en udfordring for nogle elever 
at tage del i arbejdsfællesskabet. Nogle har 
lettere end andre ved at danne sociale relationer. 
Der kan også være en generationsforskel: Hvis 
de øvrige medarbejdere er ældre og er optaget 
af noget andet end det, der fylder i hverdagen for 
unge, kan det virke lettere at holde sig for sig selv 
og sidde med sin mobiltelefon i frokostpausen. 

Forventning 8: Engagér dig i din uddannelse
Nogle elever møder praktikken med en 
forventning om, at praktikstedet har styr på 
læringsmålene for praktikken (praktikmålene). 
Men arbejdslederne har som regel mange andre 
arbejdsopgaver på deres lister end at sikre sig, at 
eleverne opnår de formelle læringsmål. 

Derfor kan det være relevant, at eleverne selv 
er bevidste om, hvad de skal lære i praktikken. 
Måske er der noget, de er særligt optaget af, 
eller som er særligt svært? Når en elev har 
afklaret både de formelle praktikmål og egne 
praktikmål, kan de holdes op mod de opgaver, 
der er på praktikstedet. Måske er der nogle 
bestemte opgaver, som hun eller han gerne 
vil arbejde med for at opnå sine formelle og 
uformelle praktikmål?

Forventning 9: Engagér dig i dit erhverv
På praktikstederne kan eleverne møde en 
forventning om at engagere sig i det erhverv, 
de er ved at blive en del af. For eksempel ved at 
følge med i blandt andet fagmedier, der skriver 
om erhvervets udvikling, og ved at tage del i 
diskussioner om ny teknologi, nye arbejdsformer, 
grøn omstilling eller nye forventninger fra kunder 
og borgere, der påvirker erhvervet. 

I starten af uddannelsesforløbet er der ofte en 
forventning om, at elever primært påtager sig en 
lyttende rolle, når erhvervets udvikling diskuteres 
i virksomheden. Men efterhånden som de får 
mere erfaring, er der også en forventning om, at 
de tager del i diskussionen omkring udviklingen 
på deres praktiksted.
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Aktivitetsark til 
lærere. 

Aktivitetsarket skal danne grundlag 
for, at eleverne får en mere 

realistisk tidsfornemmelse og 
således bliver opmærksomme på, 
hvad det kræver at møde til tiden.

Læreren kan introducere med pointer 
fra informationsark 2 ’Forberedelse af 
elevernes møde med praktikstedets 
forventninger’ med forventninger og 
drøfte elevernes erfaringer med at 

møde til tiden.

Aktivitetsark 1: 
Mød til aftalt tid - eller 10 minutter før
Det er en normal forventning på et praktiksted, 
at elever møder til tiden ligesom alle andre 
medarbejdere, og at de er klar til at gå i gang, 
når arbejdsdagen begynder. Dette aktivitetsark 
rummer forslag til aktiviteter, som læreren 
kan gennemføre for at skærpe elevernes 
bevidsthed og viden om faktorer, der spiller ind 
på en god døgnrytme og deres mulighed for at 
møde til tiden.

Aktivitet 1: GF1 og GF2 som træningsbane
Den første aktivitet handler om at bede 
eleverne bruge GF1 og GF2 som en 
træningsbane, hvor de øver sig i at ankomme 
før undervisningens start. Det kan hjælpe dem 
til at håndtere forventninger til mødetider i 
deres praktikforløb. De følgende aktiviteter kan 
støtte eleverne træning. 

Aktivitet 2: Kortlæg faktorer for mødetid 
Læreren kan fordele eleverne i grupper, 
hvor de reflekterer over alle eller nogle af 
nedenstående faktorer med betydning for 
mødetidspunkt:

Faktor #1 - Transporttid
Hvor lang tid skal der bruges på transport 
fra hjemmet til skolen? Eller fra hjemmet til 

lærepladsen? Eleverne kan undersøge den 
præcise rejsetid fra dør til dør ved hjælp af 
rejseplanen.dk eller Google Maps.

Faktor #2 - Klar til start 
Hvor lang tid skal eleverne bruge til at komme 
ud ad døren om morgenen? For at skabe 
overblik over det kan eleverne kortlægge deres 
morgenrutiner en efter en og tidsfastsætte dem. 
Som resultat får de en fornemmelse af, hvornår 
de senest skal stå op for at komme rettidigt ud 
ad døren. I grupperne kan eleverne diskutere 
deres forskellige morgenrutiner og vurdere, om 
de har afsat tid nok.

Faktor #3 - Døgnrytme
Hvornår går eleverne i seng, og får de 
søvn nok? Eleverne kan beskrive deres 
gennemsnitlige nattesøvn og sammenligne 
deres søvnvaner med anbefalingerne. 
Eleverne kan eventuelt udfordre hinanden på, 
om de hver især sover nok, ved at spørge:

• Kan du selv komme op, eller er det dine 
forældre, en kæreste eller andre, der 
vækker dig?

• Bruger du en alarm på mobiltelefonen? 

• Snoozer du? 

Aktivitetsark til forløbet ’Find en læreplads’ 
med Anders Lund Hansen.
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Eleverne kan dernæst udarbejde individuelle 
skemaer over deres døgnrytme, så de kan 
se, hvilken døgnrytme de har, og hvilken 
døgnrytme de bør have, hvis de skal få lettere 
ved at møde til tiden.

Læreren kan afslutte aktiviteten med en 
plenumdiskussion om emnet og eventuelt 
bringe egen erfaring med døgnrytme ind i 
opsamlingen. 

Aktivitet 3: Klassekultur og mødetidspunkter
Evnen til at møde til tiden hænger sammen 
med, hvordan det bliver opfattet i fællesskabet 
at møde for sent. På den baggrund kan 
læreren diskutere med klassen, hvordan 
kulturen er henholdsvis på skolen og specifikt 
i klassen. Kommer folk generelt til tiden? Og 
hvad tænker de andre om det?

Dernæst kan klassen diskutere, om der findes 
nogle oplagte metoder til at sætte positivt 
fokus på det at møde til tiden. Elevernes egne 
forslag har prioritet, men nedenstående forslag 
kan også bringes i spil:

• Anerkend hver dag dem, der møder til 
tiden.

• Lav et scoreboard, der kan fremhæve dem, 
der kommer til tiden.

• Få eleverne til at hjælpe hinanden med at 
holde deres døgnrytme ved at skrive til 
hinanden om morgen og vække hinanden 
om nødvendigt.

• Få eleverne til at køre sammen til skole 
og skab en tradition om at mødes til 
en kop kaffe eller en skål havregryn før 
undervisningens start. 

• Beløn fællesskabet, hvis det lykkes at 
forbedre mødetiden.

Jo mere det bliver et fælles anliggende og 
forbundet med noget positivt at møde til tiden 
eller lidt før tid, jo større er chancen for, at 
eleverne får tillært sig en ny tilgang til at møde 
til tiden. Dermed er der mindre risiko for, at de 
bliver chokerede, når de møder en ny tidskultur 
i praktikken.

Læs eventuelt mere om fordelene ved at 
lade elever hjælpe hinanden i Børne- og 
Ungeministeriets “Unge hjælper unge”-
mentorordning: https://www.uvm.dk/
publikationer/erhvervsuddannelser/2009-
unge-hjaelper-unge-ideer-til-
ungementorordningen.
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Aktivitetsark til 
lærere. 

Aktivitetsarket skal danne afsæt 
for en undervisning, der gør 

eleverne i stand til at reflektere 
over udbyttet af undervisningen 

og sammensætte en portfolio 
med læringsudbytte.

Læreren kan introducere med pointer 
fra informationsark 2 ’Forberedelse af 
elevernes møde med praktikstedets 
forventninger’ og tale med eleverne 

om, hvorfor det er vigtigt, at skole- og 
praktikophold understøtter hinanden.

Aktivitetsark 2: 
Forbered tre pointer om læringsudbytte
Det er en fordel, hvis eleverne kan fortælle 
om skoleforløbets faglige indhold og forløb, 
når de søger lærepladser. Det kan vise 
virksomhederne, at de tænker over deres 
erhverv, og at de er optaget af at dygtiggøre sig. 

Nedenstående refleksionsøvelse giver et 
forslag til, hvordan eleverne enkelt kan 
samle erfaringer og læringspointer til en 
personlig portfolio. Portfolion kan anvendes 
i forberedelsen til en samtale med en 
læreplads, så eleverne kan give et godt 
indtryk af, hvilken læring de har med sig fra 
skoleopholdet. 

Refleksionsøvelse i par
I denne øvelse skal eleverne øve sig i at 
formidle til andre, hvad de beskæftigede sig 
med og lærte den foregående dag på skolen.

Læreren kan først bede eleverne bruge 10 
minutter hver for sig på at beskrive, hvad 
de fik ud af dagen. Det kan være stikord, 
der eventuelt kan kombineres med billeder. 
Eleverne skal notere stikordene i en logbog. 
Derefter skal eleverne gå sammen i par og 
skiftevis fortælle hinanden om den foregående 
dag i skolen og om, hvad de har lært. 

Hjælpespørgsmål kan være:

• Hvordan var din dag i går?

• Hvilke fag havde du? 

• Hvilke lærere havde du? 

• Hvad lærte du?

• Hvad var det mest spændende?

• Hvad var svært? 
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Når eleverne har udvekslet historier, 
opsummerer de dagens erfaringer i op 
til tre pointer, som sammenfatter dagen. 
Pointerne noteres i logbogen. Til næste 
undervisningsgang kan læreren bede nogle 
af eleverne om at dele pointerne og stille 
spørgsmål hertil. Det kan give læreren indsigt i, 
hvad der er vigtigt for eleverne.

Læreren kan understøtte, at eleverne løbende 
opsummerer tre pointer til den personlige 
portfolio som afrunding på udvalgte lektioner 
og undervisningsdage. 

Når eleverne har øvet sig i at reflektere over tre 
pointer med læringsudbytte, vil de være bedre 
i stand til at svare på, hvad de har arbejdet 
med i skolen. Derved bliver det lettere for både 
elever og praktikvejledere at skabe en relation 
mellem skole og praktikplads.
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Aktivitetsark til 
lærere. 

Aktivitetsarket skal give eleverne 
konkrete værktøjer til at undersøge, 

hvilke praktikmål der er for deres 
uddannelse og på den baggrund 

opstille egne læringsmål.

Læreren kan introducere 
med at instruere klassen i 

gruppearbejde med afsæt i de 
foreslåede øvelser.

Aktivitetsark 3: 
Engagér dig i din uddannelse
På det faglige udvalgs hjemmeside vil 
eleverne ofte kunne finde praktikmålene for 
deres uddannelse. Nogle faglige udvalg har 
lavet praktikmålene om til en logbog eller en 
plakat, som kan hænges op på praktikstedet. 
Eleverne kan printe plakaten og tage den 
med til praktikstedet. Alternativt kan eleverne 
selv omsætte praktikmålene til et format, som 
gør målene synlige i hverdagen. Det kan for 
eksempel være i form af:

• en lamineret dækkeserviet til skurvognen

• en musemåtte med print af praktikmål

• udprint af praktikmål i A1-format, så de 
passer til bagsiden af en dør. 

Udvikling af egne mål
Med henblik på, at eleverne udformer deres 
egne mål for praktikopholdet, kan læreren 
bede dem gå sammen i grupper à fire. Her kan 
de brainstorme over, hvad de gerne vil lære 
i deres praktik. Er der eksempelvis noget, de 
er særligt optaget af, eller som, de synes, er 
særligt svært, og som de derfor gerne vil øve 
sig mere på?

Ud fra de formelle praktikmål og deres egne 
mål kan eleverne gå videre med at opstille en 
ønskeseddel til praktikken. Den kan indeholde 
forslag til forskellige opgaver, som de gerne 
vil prøve at arbejde med i deres praktikforløb. 
Måske er det ikke alle ønsker, de kan få opfyldt, 
men ofte vil de kunne få opfyldt nogle af dem.

Hvis der er ønsker, som eleverne har svært ved 
at få opfyldt på deres praktiksted, kan de prøve 
at undersøge muligheden for at arbejde med 
sådanne opgaver andre steder. Nogle prøver 
for eksempel at opsøge alternative opgaver 
via frivilligt arbejde, fritidsarbejde eller via 
deltagelse i konkurrencer. Læreren kan hjælpe 
eleverne med inspiration til, hvordan de kan 
få mulighed for at dygtiggøre sig andre steder 
end på deres praktikplads.

Se en oversigt over erhvervsuddannelsernes 
uddannelsesordninger, bekendtgørelser 
mv. på: https://emu.dk/eud/
uddannelsesoversigt.
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