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Grundforløbspakker - virker de efter hensigten og hvordan udvikler vi dem? 

Denne pjece er blevet til på baggrund af konsulent-
arbejde på skolerne, en række interviews på udvalgte 
skoler, studier af hjemmesider og evaluering fra 
Danmarks Evalueringsinstitut.

Vi vil se på, om bekendtgørelsernes intentioner med 
grundforløbspakkerne er lykkedes ude på skolerne. Vi 
belyser, hvad der virker, og hvad der ikke virker. En-
delig vil vi pege på, hvad der kan gøres for at udvikle 
grundforløbspakkerne. 

Pjecen indeholder to artikler. Den første artikel rede-
gør kort for det lovmæssige grundlag, intentionerne 
bag og for hvordan skolerne har tolket og udført 
arbejdet med grundforløbspakkerne. Vi har set på det 
med udgangspunkt i skolernes egne beskrivelser og 
ikke med udgangspunkt i den undervisning, der rent 
faktisk foregår. Der kan jo være forskel på beskrivelse 
og praksis. Den anden artikel peger på god praksis 
på nogle skoler og forslag til, hvordan skolerne kan 
arbejde videre med at udvikle kvaliteten i grundfor-
løbspakkerne.

Skolernes arbejde med grundforløbs-
pakkerne
Det er fire år siden, at grundforløbspakkerne blev 
indført med bekendtgørelse 1518 i december 2007.  I 
dag har skolerne på forskellig vis arbejdet med im-
plementering af grundforløbspakkerne, og Danmarks 
Evalueringsinstitut har i 2009 publiceret en evaluering 
af dette arbejde.
 
Vi forsøger at tegne et billede af, hvor arbejdet med 
grundforløbspakkerne står i dag. Ikke et fuldt dæk-
kende billede, det ville kræve en større systematisk 
evalueringsindsats af området; men vi tegner dog en 
skitse og trækker nogle tendenser op. 

Lovgrundlaget for arbejdet med grundforløbspakker 
står i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 901 
af 9-7-2010, § 57. 
”Skolen skal i den lokale undervisningsplan fastsætte, 
hvordan undervisningen i grundforløbene er organise-
ret, jf. § 41, stk. 2. Undervisningen skal tilrettelægges 
med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger 
og behov, så eleven introduceres til en eller flere øn-
skede uddannelser, og fra grundforløbets begyndelse 
møder relevant faglighed i praksisnære sammenhæn-
ge. Elever uden uddannelsesaftale udfordres i deres 
valg gennem praksisnær afprøvning og kompetence-
opbygning og sådan, at eleven orienteres om og møder 
andre relevante uddannelsesområder. 
Stk. 3. Skolen skal tilrettelægge undervisningen i 
grundforløbene både som individuelt tilrettelagte 
forløb og som særligt strukturerede forløb (grundfor-
løbspakker), således at det samlede tilbud er egnet til 
at imødekomme alle elevers behov og forudsætninger. 
Stk. 4. Skolen skal annoncere udbudte grundforløbs-
pakker på skolens hjemmeside, så elever, forældre og 
vejledere har kendskab til pakkerne.”

I bemærkningerne til ændringen af Erhvervsuddannel-
sesloven fra 2007, som danner udgangspunkt for den 
nye bekendtgørelse, fremgår det, at ”indsatsen først 
og fremmest skal tage udgangspunkt i en fokusering 
på de elever, der har de svageste forudsætninger, eller 
som er uafklarede i deres uddannelsesvalg.” 
 
Dette lovgrundlag åbner tilsyneladende stadig for 
mange fortolkningsmuligheder, når vi ser på skolernes 
praksis. Også selvom der er ryddet op i nogle af de 
mere kreative løsninger gennem de fire år, grund-
forløbspakkerne har eksisteret. Det er efter vores 
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opfattelse udmærket, at skolerne har vide rammer for 
arbejdet med grundforløbspakker, men det udvirker 
tilsyneladende også en usikkerhed på skolerne om, 
hvad der er intentionen med pakkerne, og hvordan 
pakkerne bliver til elevernes og samfundets bedste. 

Vi vil i det følgende beskrive de tendenser, vi ser i 
erhvervsskolernes arbejde med grundforløbspakkerne 
i 2010.
 
Arbejdet med at udvikle gode grundforløbspakker er 
gået godt fremad i de sidste tre år fra en langsom og 
vaklende start med mange fortolkninger af definitio-
nen på en grundforløbspakke. I begyndelsen udgjorde 
varigheden den store forskel på det ordinære grund-
forløb og grundforløbspakker. I dag ser vi – specielt på 
store og mellemstore skoler – nogle gode ansatser til 
grundforløbspakker rettet mod forskellige elevgrup-
per, med forskelligt indhold og med gode variationer 
i organiseringen af undervisning og læreprocesser. 
Men vi møder også grundforløbspakker, som næppe 
lever op til bekendtgørelsens krav om, at eleven ”fra 
grundforløbets begyndelse møder relevant faglighed i 
praksisnære sammenhænge”. Og ser på mindre skoler 
eller små indgange, at udbuddet af grundforløbspak-
ker er opgivet. Vi vil i det følgende beskrive forskellige 
tendenser. Tendenserne skal ikke forstås som modsat-
rettede, og på flere skoler kan flere tendenser fore-
komme på en gang.

Tendens 1
Store og mellemstore skoler udvikler et antal grund-
forløbspakker, som går igen på indgangene.  
Eksempelvis kan nævnes Tech College Aalborg (Aal-
borg Tekniske Skole), hvor der på alle indgange er et 
obligatorisk grundforløb samt to grundforløbspakker: 
Erhvervsklar og Karrierelinjen. www.techcollege.dk  

Erhvervsklar er kort fortalt et grundforløb af afklarende 
og støttende karakter, som gør eleven klar til praktik 
i erhvervet. Her er der tidlig kontakt til en virksom-
hed og mulighed for 5-7 ugers praktik, og samtidig 
arbejdes der praksisnært i skoleundervisningen. Her 
er ekstra støtte til de boglige fag, og undervisningen 
foregår i faste rammer med et fast lærerteam. Varighe-
den er 30-40 uger. 

Karrierelinjen er et samlet grundforløb på 35 uger for 
elever, der tænker på videreuddannelse eller på at 
blive selvstændige. Det sker gennem fag på højere 
niveauer, heriblandt to C-niveaufag og ved at arbejde 

med tværgående moduler i innovation, iværksætteri 
og internationalisering. Desuden er her mulighed for 
praktik i udlandet. 
 
Når modellen gælder hele skolen, bliver det nem-
mere for elever, forældre og vejledere at gennemskue 
skolens udbud. Dette udbud er et klart defineret og 
operativt skolekoncept, som ser ud til at virke.

Tendens 2
Der udvikles klart profilerede pakker til klart define-
rede målgrupper med præcist defineret indhold. 
Her er de nævnte to grundforløbspakker fra Aalborg 
også et godt eksempel. Et andet eksempel er fra den 
merkantile indgang, hvor Selandia-CEU har udviklet 
fire forskellige grundforløbspakker. 

Hg-basis er for elever, der ikke har valgt, om de vil 
vælge detail, handel eller kontor. Forløbet sigter på at 
afklare eleverne i forhold til de tre retninger. 

Hg-praktik er for elever, der ønsker en fremtid inden 
for detail og måske er lidt skoletrætte. Pakken er 
praktisk orienteret med fire ugers virksomhedspraktik 
hvert halve år.
 
Hg-business er et toårigt forløb for målrettede ele-årigt forløb for målrettede ele-rigt forløb for målrettede ele-
ver, der kan følge op til seks C-niveaufag og tre 
B-niveaufag. Linjen giver mulighed for at gå videre på 
eksempelvis markedsføringsøkonomuddannelsen eller 
handelsøkonomuddannelsen, som er kortere videregå-
ende uddannelser.
 
Hgs er et 12-ugers grundforløb for elever, der har en 
studentereksamen i forvejen og derfor kun skal have 
grundfagene: Erhvervsøkonomi, salg og service samt 
it. 

Tendens 3
Forløb fortrinsvis på de tekniske erhvervsuddannel-
ser og på landbrugsskolerne som langt hen ad vejen 
ligner 9. eller 10. klasseforløb.  

Eleverne følger udbuddet tre dage om ugen. Her går 
de i klasser på tværs af erhvervsfagene, og undervis-
ning er almen faglig undervisning, der meget ligner 
undervisningen i folkeskolen. Ugens sidste to dage 
følger eleverne den erhvervsfaglige undervisning på 
deres respektive indgange. Eleverne møder almene 
kompetencer i grundfag i større udstrækning end de 
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erhvervsfaglige kompetencer. Eleverne lærer ikke det 
almene som eksempelvis læsning, matematik og kom-
munikation i den erhvervsfaglige sammenhæng, hvor 
det skal anvendes. 

Det kan diskuteres, om disse forløb er i overensstem-
melse med bekendtgørelsens intention: et praksisnært 
og fleksibelt forløb. Et samlet forløb hvor eleverne går 
sammen i en tryg og fast enhed. 

Tendens 4
Kært barn har mange navne. Disse pakker benæv-
nes eksempelvis: Afklaring og personlig udvikling, 
Erhvervsklassen eller Udvidet vejledning.  

De har det til fælles, at de henvender sig til den sva-
gere del af elevgruppen, og de er ofte forforløb til det 
egentlige grundforløb. Meget ofte er der knyttet men-
torer eller andre støttepersoner til, og ofte er der ikke 
sammenhæng mellem elevernes faglige og personlige 
udvikling. 

De har indimellem karakter af parkeringsplads for ele-
verne. Eleverne lærer nok noget, men ofte er det ikke 
klart defineret, hvad målet med forløbet er.

Opsamling
Siden 2007 er der foregået en positiv udvikling, selv-
om der stadig er udviklingsmuligheder, som det også 
fremgår af tendenserne. Fremskridtene ses tydeligst i 
tendens 1 og 2: 

 • At nå frem til tydelige og enkle modeller for skolen, 
så udbuddet er gennemskueligt for elever, forældre 
og vejledere

 • At udvikle klart definerede pakker til tydeligt define-
rede målgrupper med et tydeligt beskrevet indhold.

Der er klart udviklingsmuligheder i tendens 3 og 4.
 
Generelt vil vi pege på to felter, der kan udvikles:
 • Beskrivelse af de særlige mål, der gælder for grund-

forløbspakkerne med henblik på at fokusere på 
målbeskrivelser og evaluering af det, eleverne skal 
nå ud over de obligatoriske mål.

 • Beskrivelse af de særlige læreprocesser og under-
visningsmetoder, der skal iværksættes i forhold til 
elevernes forudsætninger og de undervisningsmål, 
der skal nås. 
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Overskriften er inspireret af professor Per Fibæk 
Laursens begreber, som er udviklet i forbindelse 
med studier af folkeskolens problemer. Men til ele-
vens bedste og til samfundets bedste dækker meget 
godt, hvad der er meningen med grundforløbet i 
erhvervsuddannelserne. Det er nemlig formålet med 
grundforløbet at forberede eleven til et hovedforløb, 
der uddanner eleven til en faglært borger. I 
hovedforløbet skal eleven dels lære i praktik i en 
virksomhed eller institution, dels lære i skoleforløb på 
en erhvervsskole. Det vil sige, at eleven skal bestræbe 
sig på gennem grundforløbet at blive:
 • Uddannelsesparat
 • Erhvervsparat   

Vi har gennem en række projekter i 2010 haft mulig-
hed for at observere grundforløb og grundforløbspak-
ker i det meste af landet. Det er lykkedes på mange 
skoler at udvikle grundforløbspakker til forskellige 
elevgrupper.  Det er vores indtryk, at der er særligt 
brug for grundforløbspakker, der har fokus på to ret-
ninger.  Mange elever har brug for overhovedet at lære 
at begå sig i en erhvervsuddannelse, og mange elever 
har brug for faglige udfordringer med en høj grad af 
ansvar og selvstændighed for egne opgaver.  De to 
retninger kan samles i grundforløbspakker, der lægger 
vægt på:

For den første elevgruppe:

Uddannelsesparatheden 
 • At give eleven mulighed for at lære at gå på et 

grundforløb
 • At give eleven mulighed for at fokusere på at forbe-

rede sig til hovedforløb 

Og for den anden elevgruppe:

Erhvervsparatheden 
 • At give eleven mulighed for at se sig selv som en 

fagperson
 • At give eleven mulighed for at begå sig i et fagligt 

univers 

På Tech College Aalborg er grundforløbspakkerne 
organiseret på alle indgange som dels en erhvervsklar 
linje, dels en karrierelinje. Disse pakker tilbyder et ind-
hold og en organisering, der på mange måder dækker 
de to behov, vi efterlyser – www.techcollege.dk 

Den første retning, der fokuserer på elevens uddannel-
sesparathed, handler om at udvikle fx
 • elevens grundlæggende, almene færdigheder til 

at kunne læse, skrive og regne på en sådan måde, 
at de kan gennemføre grundforløbet og klare sig i 
hovedforløbet

 • elevens socialisering til en erhvervsuddannelse og til 
en praktik

 • elevens bevidsthed om og færdigheder til at lære at 
lære    

Et erhvervsfagligt univers
Det erhvervsfaglige univers skal gøre det meningsfuldt 
for eleven at stride med faglig læsning, at komme til 
tiden og koncentrere sig.

En grundforløbspakke med fokus på uddannelsespa-
rathed kræver, at faglærerne i fællesskab har gjort sig 
umage med at blotlægge, systematisere og tydelig-
gøre, hvad uddannelsesparathed konkret betyder i den 
enkelte indgang. 

I indgangen produktion og udvikling må faglærerne 
præcisere, hvilke læsekrav grundforløbet og hovedfor-
løbet forudsætter – læsning af manualer, læsning af 
opgaver og lærebogsmateriale, læsning af instruktio-
ner osv. Og så må der udvikles opgaver og mulighed 
for træning af den faglige læsning. Den opgave kan 
ikke bæres af en læsevejleder. Den kræver, at faglæ-
rerne og læsevejlederen i samarbejde udvikler pas-
sende opgaver med manuallæsning og organiserer 
undervisningen i de faglige omgivelser, der motiverer 
eleven til at øve sig i den læsning, der er nødvendig for 
fx at blive smed. På samme måde må faglærerne sam-
men med matematiklæreren udvikle regneopgaver, 
der er knyttet til faglige opgaver: materialeberegning 
og bestilling til produktion af en grill, småopgaver og 
træningsøvelser i svejsekabinerne, træning i det faglige 
sprog om metaltyper, svejsemetoder og tolerancer 
eller lignende. 

Til elevens bedste og til samfundets bedste
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Faglærerne må udvikle opgaver og måder at organise- måder at organise- organise-
re på, der sigter på at lære eleven at se nødvendighe-
den i at møde op, komme til tiden, være ansvarlig og 
at tage hensyn til andre. Igen gennem faglige opgaver 
der åbner erhvervet for eleven og motiverer eleven til 
at åbne sig for at bruge den energi, der skal til for at 
gennemføre faglige opgaver. Faglæreren må fortælle 
og illustrere, hvad god opførsel på en arbejdsplads in-
debærer, hvilke kolleger og samarbejdspartnere eleven 
vil møde i praktikken osv.

Faglærerne må udvikle opgaver og læreprocesser, der 
sigter på at lære eleverne at lære. Fx at gennemføre 
instruktioner, der øver eleverne i at koncentrere sig 
om at lure af. Faglæreren må gøre læringsdagsorde-
nen klar for eleverne. ”Nu viser jeg jer, hvordan man 
holder på et svejseapparat, og hvordan jeg placerer 
overkroppen for at kunne se det, jeg svejser. Sådan her 
skal I gribe om apparatet, ellers bliver I hurtigt trætte 
i hånd og arm”. ”Når I skal se denne model, er det for 
at kunne se emnet fra flere sider”. Med andre ord skal 
faglærerne selv være klar over, hvorfor de gør, som de 
gør og forklare eleverne, hvad de skal lære.  

Praksisnærhed skal være den røde tråd i undervis-
ningen, også når det gælder almene kompetencer, 
socialisering og det at lære at lære.

Praksisnær undervisning kan udfoldes på mange 
måder: 

 • Undervisningen kan simulere en praksis ved at 
arbejde med værktøj og materialer fra praksis og 
dermed træne arbejdsmetoder og opbygge mate-
rialekendskab.  Løft af patienter, mugning af stald, 
opstilling af varekollektion.

 • Praksis kan simuleres digitalt og dermed illustrere 
komplicerede handelsprocesser, hydrauliske eller 
andre styringsmekanismer, som ikke kan ses i ”virke-
ligheden”. 

 • Undervisningen kan tage udgangspunkt i cases, 
eksempler, opgaver eller projekter formet i og af 
erhvervspraksis. Foruden teknisk faglige færdig-
heder træner de eleverne i at løse problemer og 
forstå typiske situationer i en erhvervspraksis. En 
kundeklage, sygdom i besætningen, samtale med 
pårørende.

 • Organiseringen af undervisningen kan formes med 
udgangspunkt i, hvordan arbejdet organiseres i 
erhvervspraksis. På den måde trænes elevernes 
faglige kompetencer i situationer, der kræver den 
form for samarbejde eller selvstændighed, der er 
typisk i erhvervet. Det kan være byggepladsens 
sjak, tjenerstaben, et produktionsteam. Gennem en 
praksisnær organisationsform kan eleverne træne 
den nødvendige faglige kommunikation, omgangs-
former, civiliseret høflighed.

 • Toning, integration og anvendelse af fagteori og 
grundfagenes discipliner i et erhvervsfagligt univers. 
Biologi og blodtyper, dansk og faglig kommunika-
tion, erhvervsøkonomi og styring af en butik, brick-
english, hvor eleven lærer engelsk ved murerbaljen. 
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Grundlæggende kan praksisnær undervisning deles op 
i to retninger:

Den anden retning, der fokuserer på erhvervsparathe-
den, handler om at give eleven mulighed for fx
 • at møde faglige opgaver på et højt niveau (set i 

forhold til grundforløbet)
 • at fordybe sig og udfordre materialer, brugen af 

værktøj, maskiner og arbejdsprocesser
 • at ideudvikle, planlægge og gennemføre hele 

arbejdsprocesser med et brugbart produkt som 
resultat

 • at arbejde med innovative elementer
 • at arbejde med opgaver, der sigter mod egen virk-

somhed 

Denne retning kræver, at faglærerne er særdeles godt 
orienteret om, hvad der foregår i erhvervet. Fag-
lærernes erhvervskundskab skal være dyb, bred og 
moderne. Her drejer det sig først og fremmest om, at 
eleven gennem opgaver og forløb begynder at se sig 
selv som en fagudøver. Det vil sige, at opgaverne tager 
sigte på at udvikle elevens fortrolighed med erhver-
vets redskaber, værktøj, maskiner, arbejdsmetoder og 
organiseringsmåder. Det indebærer blandt andet, at 

eleven oplever sig selv som ansvarlig, som en andre 
kan spørge til råds om erhvervet. Og undervisningen 
må tillige sigte på, at eleven ser sig selv i et fagligt 
univers. Det har konsekvenser ikke blot for de faglige 
opgavers indhold og organiseringen af arbejdet med 
opgaverne, men det betyder også, at opgaverne må 
perspektiveres i forhold til erhvervets helhed. Fx hvilke 
typer af produkter eller serviceydelser produceres i 
erhvervet, hvordan indgår produkter og serviceydelser 
i større produktionsprocesser eller andre helheder. 
Hvad betyder fx regnskabsføring for hele virksom-
hedens drift? Eller hvilken betydning har tagspær for 
hele byggeprocessen? Hvilke faggrupper deltager, på 
hvilken måde? 

I Svendborg arbejder snedkereleverne sammen med 
elever fra handelsskolen om markedsføring af en 
barnestol. Det er et eksempel på, hvordan eleverne ser 
deres håndværksprodukter i en salgssammenhæng.  

Illustration 

af praksis

 • betyder, at undervisningen efterligner den erhvervspraksis, eleven skal udfolde sine 
kompetencer i – uden at være lig med erhvervspraksis. Det kan lade sig gøre at 
efterligne erhvervspraksis med indretning – butik, stald, sengerum. Værktøj og ma-
skiner  – traktor, kasseapparater, lifte. Metoder – pløje marken, indretning af kontor, 
udskiftning af forbinding. Opgavetyper – case, eksempler, projekt. Organisering – 
kontorteam, butikshold, enkeltmandsarbejde, tværfaglighed.

Opløsning 

af praksis

 • betyder at komplicerede arbejdsprocesser i erhvervet kan analyseres og deles op 
i delprocesser, som hver især kan trænes som en del af en samlet erhvervspraksis.  
Den svære samtale med en borger i en skrøbelig situation kan ikke læres blot ved 
at efterligne den eller ved at gøre den – learning by doing kan i dette tilfælde føre 
til overgreb på borgeren. Samtalen må deles op i elementer: observation af borge-
rens humør, ansigtskulør, øjnenes afsløringer, alder, helbredstilstand. Aflæsning af 
situationen og omgivelserne, hvordan bor fru Jensen, hvad betyder noget for hende 
osv. Valg af emne for samtalen. Valg af sprogform, kropssprog, tempo, budskaber. 
Berøring eller ikke berøring. Empatien i praksis. Og sikkert flere elementer som hver 
især skal øves. 
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Gulerod
Det gælder for begge orienteringer, at en form for 
gulerod kan være en god motivationsfaktor. På EUC 
Nord bygger eleverne i grundforløbspakken erhvervs-
klar en go cart, som skal præsenteres og prøvekøres 
ved et grandprix på skolen. De bygger også en bil til 
folkerace, som skal prøvekøres på den lokale mo-
torbane. Eleverne på karrierelinjen på Tech College 
Aalborg producerer produkter, der skal præsenteres 
på en ”rigtig” messe. De går i banken og optager lån 
til finansiering af messedeltagelsen.  Nogle af pro-
dukterne er blevet til prototyper og skal produceres. 
Med andre ord er det vigtigt, at eleverne producerer 
”rigtige” produkter, at det kan bruges til noget, og at 
det præsenteres for andre. Deltagelse i regionale me-
sterskaber og Danmarksmesterskabet i de forskellige 
erhverv har bredt sig til mange erhvervsuddannelser 
og kan ligeledes blive en gulerod for mange elever – 
www.skillsdenmark.dk 
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Den faglige stolthed er et dannelsesideal, der kan få 
stor betydning for alle elever i grundforløbene, når det 
gælder læsning og skrivning, socialisering, læring og 
det faglige indhold. Den faglige stolthed kan være le-
detråden for motivation og god disciplin i undervisnin-
gen. Den faglige stolthed som trækdyr og fyrtårn for 
alle elevtyper. Det at se sig selv som en dygtig udøver 
af et erhverv kan i undervisningen være den under-
liggende og gennemgående motivation. Opbygning 
af elevens faglige stolthed kan tage sin begyndelse 
allerede ved den obligatoriske kompetencevurdering. 
Det kræver, at kompetencevurderingen først og frem-
mest tager udgangspunkt i erhvervsfaglige opgaver, 
der fokuserer på det særlige ved den konkrete ind-
gang. Derved kan eleven åbenbare sine talenter for det 
erhvervsfaglige. 

Den faglige stolthed skal ikke forstås som den selvfede 
ekskluderende skryden, der fordømmer alle andre 
erhverv. Den skal ses som et bevidst didaktisk begreb, 
som en gennemgående metode i undervisningen. 
Faglæreren skal som mester kunne vise eleven det 
bedste i faget. De flotteste sammenføjninger og for-
bandter, den lækreste mad, de bedst indrettede stalde, 
den mest empatiske omgang med borgerne, den 
mest indbydende butiksindretning, den mest effektive 
håndtering af administrationen. Og faglæreren skal 
som didaktiker vise vejen til det bedste, og hvordan 
det bedste nås. Den faglige stolthed skal udvikle ele- nås. Den faglige stolthed skal udvikle ele-. Den faglige stolthed skal udvikle ele-
vens og lærlingens kvalitetssans i valget af materialer, 
værktøj og metoder, og udvikle sansen for den bedste 
finish, altid at aflevere noget, der er i orden. 

Den faglige stolthed er et dannelsesideal, men den kan 
udvikles til at blive en form for didaktisk metode, der 
kan dyrkes systematisk gennem hele grundforløbet 
ved hjælp af eksempler på det bedste i erhvervet, ved 
at dyrke traditioner og fortælle om erhvervets historie 
og gode historier. Faglærerne skal løbende fortælle 
om erhvervets betydning for lokalområdet, for landet 
og for resten af verden. Ved at hente stærke erhvervs-
udøvere ind på skolen, ved at fremhæve forbilleder og 
forbilledlig praksis.

På den måde kan den faglige stolthed blive betyd-
ningsfuld for den enkelte elevs identitetsudvikling 
til elevens bedste. Gennem udvikling af den faglige 
identitet udvikler eleven sin personlige identitet ved at 
se sig selv som en professionel erhvervsudøver, der har 
betydning for andre mennesker og for samfundet. Den 

enkelte kan begynde at se sig selv som en ansvarsfuld 
udøver, som andre kan spørge til råds. Men den faglige 
stolthed har betydning ud over den enkelte elev til 
samfundets bedste. Den kan udgøre det element, 
der sikrer den høje professionelle kvalitet i arbejdet. 
Elevens faglige stolthed kan i bedste fald give værdi-
fulde bidrag til erhvervets praksis. Og den kan spille en 
afgørende rolle for at fastholde eleven i uddannelsen.

Det betyder, at faglæreren må skabe en mentalitet 
og ånd, der lader ham eller hende lede undervisnin-
gen ikke på egne subjektive vegne, men på vegne af 
erhvervets krav. Ikke en faglig stolthed der bygger på 
gold ”tugt”, men netop på den favnende lærer, der 
peger på en god vej at vælge uanset elevens forud-
sætninger.  Faglæreren motiverer gennem sin egen 
ordentlighed i sit sprog, sit humør, sin indstilling, sin 
håndtering af konflikter, behandling af materialer, 
indretning osv. Eleverne motiveres ved at arbejde med 
produkter og processer, der kan bruges til noget, som 
giver mening, og som kan vises frem eller fortælles 
til far og mor eller til vennerne. Faglæreren udfolder i 
værkstedet den retfærdighed, der udspringer af, at alle 
skal yde noget, helst deres bedste. Alle må behandle 
hinanden på en måde, der bedst muligt får arbejdet 
med at tilegne sig faget til at glide. Den retfærdighed, 
der kræver, at faglæreren må gribe ind, når nogle ele-
ver overskrider grænserne for den faglige etik eller for 
arbejds- og læringsfremmende opførsel.  

Når faglærerne skal omforme kompetencemålene i 
bekendtgørelserne til undervisningsmål i grundfor-
løbspakkerne, er det vigtigt, at undervisningsmålene 
bliver præcise og afspejler formålet med den enkelte 
grundforløbspakke og elevgruppen. Undervisningsmå-
lene i de forskellige grundforløbspakker bliver på den 
måde forskellige og afspejler forskellige læreprocesser. 
Processen fra kompetencemål til undervisningsmål i 
grundforløbspakkerne er ikke den enkelte faglærers 
forberedelse af undervisningen. Det er en kollektiv 
proces, hvor flest mulige talenter i lærergruppen ind-
drages. Nedenstående model kan bruges som en slags 
arbejdsplan for arbejdet med at omforme kompe-
tencemål til undervisningsmål.

Faglig stolthed som dannelsesideal og rød tråd
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 • Fælles analyse, forståelse og tolkning – foregår på skolen
 • Kompetencemålene står i bekendtgørelsen –  udstedt af Undervisningsministeriet

Kompetence-
mål

 • Hvad skal eleven lære? Det skal udvikles og beskrives for den enkelte grundforløbs-
pakke og dokumenteres i den lokale undervisningsplan – LUPUndervisnings-

mål

 • Indhold – hvilket fagligt indhold er relevant?
 • Taksonomi – på hvilket niveau?
 • Aktivitet – hvad skal eleven gøre?
 • Organsering – alene, i par, grupper, sjak, team, på hold?
 • Lærerrolle – hvad skal læreren gøre?
 • Evaluering – hvilke kriterier skal der bedømmes på og hvordan? 

Processen

Model – fra kompetencemål til undervisning




