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Forord
 

I 2011 har vi i NCE været involveret i en række 
udviklingsprojekter på erhvervsskolerne. 
Projekterne er støttet af Børne- og Undervis-
ningsministeriet og gennemført i tæt samar-
bejde med erhvervsskoler over hele landet. 
Udviklingsarbejdet sker på skolerne, og i NCE 
ønsker vi at bidrage til, at projektresultaterne 
både forankres og formidles. Vi håber, at 
erfaringerne og inspirationsmaterialet kan 
inspirere til at gøre praksis på skolerne endnu 
mere effektiv og kvalificeret.

Fokus i projekterne har i høj grad været differentiering, og 
projekterne har givet ny indsigt i, på hvor mange måder dette 
begreb kan forstås. 

Differentiering kan være det, der sker i den gode undervis-
ningssituation, hvor læreren kan se potentialet i alle elever og 
er i stand til at tilrettelægge undervisningen, således at det 
skaber overblik og nødvendige strukturer for eleverne. Det 
handler projektet ”Skab et godt læringsmiljø i klassen” om.

Forsøgene med eux kan man også kalde differentiering. Her 
er den blot sket ved, at eleverne valgte at følge dette nye ud-
dannelsestilbud, der kobler gymnasiale fag med erhvervsud-
dannelsernes struktur. I projektet ”Eux – de første erfaringer” 
ser man på, hvordan skolerne arbejder med at danne bro 
mellem de to uddannelseskulturer. Hvilke udfordringer rejser 
det for lærerne? Hvordan markedsfører eleverne sig med den 
nye dobbeltkompetence? 

Når det gælder niveaudeling i handelsskolen er det vigtigt og 
nødvendigt at finde ind til fagets logik og fagets kernekompe-
tencer. Det har man arbejdet med i projektet ”Niveaudeling 
– muligheder og barrierer”. Projektet har resulteret i, at man 
har udviklet niveaudeling til hver af disse kompetencer.

I projektet ”Erhvervsfaglig differentiering” har man samlet 
ideer og metoder, der praktiseres på skolerne, når det gælder 
om at udvikle elevernes erhvervsfaglige talent; et talent, der 
vel at mærke ikke er funderet i boglige fag, men derimod i 
det, der former en god erhvervsuddannet, nemlig at bruge sin 
faglige kreativitet og udvikle innovative kompetencer.

Trindeling er også en slags differentiering. Men trindeling er 
stadig ikke særligt udbredt. Det konstaterer man i projektet 
”Trindeling i erhvervsuddannelserne” og foreslår et andet syn 
på trindeling, hvor det kan være motiverende for eleverne 
at gennemføre et afgrænset forløb. Denne succes kan give 
eleven så stort selvværd, så han/hun får mod på at fortsætte 
med næste trin i erhvervsuddannelsen.

At arbejde med differentiering er komplekst. Det kræver dyg-
tige lærere med pædagogiske kompetencer. Derfor rimer det 
godt, at de første lærere nu er i gang med at gennemføre en 
diplomuddannelse i erhvervspædagogik. I projektet ”Hvordan 
kan den diplomstuderende sammenkoble sin uddannelse og 
lærerarbejdet?” præsenteres lærernes første erfaringer, og der 
spørges ind til, hvordan ledelse og kolleger kan understøtte 
den nye lærer, der også er diplomstuderende, i spændingsfel-
tet mellem teori og praksis og i rollen som lærer og rollen som 
studerende.  

Vi håber dette lille hæfte vil give lyst til at læse rapporterne, 
som udviklingsprojekterne har ført til. Vi vil gerne takke de 
mange engagerede lærere, ledere og andre aktører, der har 
deltaget i udviklingsprojekterne, og dermed bidraget til at 
frembringe de resultater, vi her kan præsentere.

Susanne Gottlieb
Afdelingsleder
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
April 2012
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Skab et godt læringsmiljø i klassen

I projektet ”Det gode læringsmiljø” har man undersøgt, 
hvad der karakteriserer det gode læringsmiljø i klasserne på 
erhvervsskolerne. Undersøgelsen indeholder interviews med 
lærere og spørgeskemabesvarelser fra elever, der tydeligt 
viser, at eleverne godt ved, hvad de ønsker forbedret. 
 
Positive relationer mellem lærer og elev
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at op mod 30 % af eleverne 
har oplevet dårlige relationer til deres lærer i folkeskolen 
inden for de sidste tre år (7.-10. klasse). De oplevede at blive 
ignorerede, ydmygede og hånet af læreren, og det bevirkede, 
at de blev mindre glade for at gå i skole og ikke følte, at lære-
ren ville hjælpe dem, hvis de havde problemer. De mellem 30 
- 70 % af eleverne, som har tilkendegivet at deres forhold til 
læreren var positivt, beskriver, at de er blevet rost af læreren, 
og følte, at læreren motiverede og støttede dem i undervis-
ningen. Nu hvor de går på en erhvervsskole, er de gladere for 
at komme i skole og vurderer deres muligheder for at blive 
fagligt dygtigere mere positivt. 
- Det, at skabe gode relationer mellem elev og lærer, bør 
anskues som en afgørende og meget vigtig del af lærerens 
funktion, konkluderer Albert Astrup Christensen og Jane 
Olesen, NCE, i projektet.  
- Den gode lærers syn på eleverne er præget af, at han/hun 
kan se, at alle har et potentiale, det vil sige, at læreren har det 
grundlæggende syn, at eleverne kan noget – muligvis noget 
de har lært uden for skolen – og de kan lære, og har respekt 
for den enkelte elevs særlige måde at være på. Det kalder 
man ressourcesyn frem for et mangelsyn. 

Smalltalk med eleverne
Eleverne ytrer også ønske om, at lærerne interesserer sig 
mere for deres privatliv og derved skaber bedre indbyrdes 
relationer. Det kan gøres via lærerens smalltalk med eleverne 
før og efter undervisningen eller ved at lægge små teambuil-
dingøvelser ind i undervisningen, der skal ryste klassen bedre 
sammen. 

- Med hensyn til relationsdannelse har jeg brugt lidt tid hver 
dag til smalltalk. Vi har for eksempel talt lidt om, hvem der har 
husdyr og hvilke, hvem der har fritidsjob m.m., skriver en af 

lærerne, der har deltaget i undersøgelsen. Hun har bl.a. også 
lagt små positive øvelser ind i undervisningen, og starter en 
dag i ugen med, at alle elever skal fortælle om noget godt, de 
har oplevet. 

Eleverne savner struktur og rutiner 
Selvom en skoledag i forvejen er præget af faste strukturer 
og rutiner, så som mødetider, skema, pauser m.m. savner 
eleverne mere faste rammer og overblik over deres undervis-
ning. Genkendelighed og forudsigelighed står højt på ønske-
listen, og det har derfor været en del af projektet at afprøve 
metoder, der kan skabe et overblik for eleverne. En god start 
på dagen kan fx være altafgørende for, hvordan resten af 
elevens dag former sig, så man har lavet forsøg med morgen-
madsordning for eleverne, men også en øvelse for læreren i 
at skrive lektionsprogram på tavlen og gennemgå det med 
eleverne i begyndelsen af timen. 
- Så er vi forberedte på, hvad vi skal, hvad der skal ske, hvor 
lang tid vi må bruge på gruppearbejdet og de enkelte opgaver, 
og hvad vi bliver bedømt på, fortæller en elev i et interview. 
Man har også arbejdet med at skabe bedre rutiner for besked-
givning, så eleverne ikke får små korte beskeder gennem hele 
dagen. Læreren samler eleverne, når der skal gives beskeder, 
og kun få gange om dagen, så de er mere motiverede for at 
lytte. 

Idékatalog 
Erfaringerne fra projektet er samlet i et idékatalog til 
inspiration for lærere og ledere på erhvervsuddannelserne. 
Her kan du bl.a. finde gode råd om at rose og anerkende 
eleverne og læse mere om, hvordan makkergrupper også 
er med til at højne læringsmiljøet.   

Find projektet 
”Det gode læringsmiljø” 
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198449

Strukturér undervisningen bedre og indar-
bejd rutiner, der gør dagen mere overskuelig. 
Vær mere interesserede og brug humor. Det 
er nogle af elevernes ønsker til erhvervs-
skolelærerne, hvis der skal skabes et bedre 
læringsmiljø.

http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Det+gode+laeringsmiljoe
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Eux – de første erfaringer

Det overordnede formål med eux er, at eleven skal tilegne 
sig håndværksmæssige kompetencer på fagligt niveau samt 
en generel studiekompetence via en kombination af EUD og 
gymnasiale fag. Men hvordan får vi det egentlig til at fungere? 
Hvilke kompetencer skal lærerne have? Og hvilke udfordrin-
ger står skoler, ledere, elever og mestre over for? For at finde 
kvalificerede svar, igangsatte man i august 2010 et eux-forløb 
indenfor bygge- og anlægsområdet på tre erhvervsskoler – nu 
er projektet klar til at gøre status. 

Skabe en ny kultur
En væsentlig udfordring for arbejdet med eux er mødet 
mellem den gymnasiale kultur og EUD-kulturen. Det er en 
udfordring, der berører både ledere, lærere, elever og mestre, 
og som kræver nytænkning og lyst til samarbejde på tværs af 
kulturerne. Eux skal kombinere det bedste fra de to verdener 
og skabe en ny kultur. Derfor kan udfordringen ikke tackles på 
baggrund af kendte rutiner og velafprøvede uddannelsesmo-
deller – skolen skal finde ny løsninger. 
- Synergi er nøgleordet til at forstå, hvordan eux skal tænkes 
og praktiseres, pointerer projektlederne Ole Dibbern Andersen 
og Jørgen Theibel Østergaard.
Allerede i planlægningen af undervisningen skal det sikres, 
at EUD og de gymnasiale fag understøtter hinanden, og især 
lærerne skal være opmærksomme på, at de i høj grad er med 
til at skabe denne synergi. De skal kunne ændre rammerne for 
deres almindelige undervisning på EUD og også medtænke 
de mere teoretiske fag i uddannelsen fra de gymnasiale fag.  

Nye udfordringer for lærerne
Projektet viser, at eux udfordrer lærernes faglighed på en 
spændende måde, og der er stor interesse for at blive eux-
underviser. 
- Lærerne skal være brobyggere mellem EUD- og gymnasie-
verdenen. De skal have interessen, drivet og skal kunne se 
mulighederne i uddannelsen og de nye typer elever, fortæller 
projektlederne.
Sammenblandingen af både EUD og gymnasiale fag kræver 
også lærere, der vil arbejde tværfagligt. De skal blive bedre 
til at samarbejde i lærergruppen, så synergien i fagene bliver 
synlig for eleverne gennem tværfaglige projekter og opgaver. 
Det kræver løbende fornyelse og omstilling hos lærerne. 

Eux skal markedsføres
Eux er stadig ukendt for mange, og det er derfor vigtigt, at 
skolerne og UU-vejlederne deltager aktivt i markedsføringen 
af uddannelsen over for de potentielle nye elever og praktik-
stederne.
Erfaringerne viser, at eux-eleverne har svært ved at formulere, 
hvad der gør dem anderledes, og hvordan de skal markeds-
føre sig selv over for virksomhederne. Der skal derfor arbejdes 
aktivt med dette på skolen, for det er vigtigt at eleverne 
deltager aktivt i markedsføringen, så de også selv er med til at 
skærpe deres uddannelsesprofil. 

Hvis din skole overvejer at gå i gang med eux, kan I hente 
inspiration til egne forløb i projektrapporten på EMU.

Eux
Eux er et uddannelsesforløb der indeholder selvstændige, 
individuelle projekter og gruppeopgaver, hvor dele fra 
både EUD (erhvervsuddannelsen) og de gymnasiale fag 
kombineres og udvikles. 

Læs mere på www.eux.nu 

Ministeriet for Børn og Undervisning omtaler eux på 
http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddan-
nelser/Overblik-over-erhvervsuddannelser-og-indgange/
Eux

Find projektet
”Eux - de første erfaringer”
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198219

NCE har fulgt udviklingen af den nye uddan-
nelsesmulighed eux og samler op på erfa-
ringerne fra de tre skoler, der foreløbig har 
iværksat uddannelsen. 

http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Haandvaerker+og+student+i+en+uddannelse
http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/Overblik-over-erhvervsuddannelser-og-indgange/Eux
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Niveaudeling – muligheder og barrierer

Niveaudeling på erhvervsuddannelserne foregår mest i form 
af holdinddeling inden for en klasse og oftest på den enkelte 
lærers initiativ. Det viser projektet ”Niveaudeling – mulighe-
der og barrierer”. Det øgede behov for, at undervisningen på 
erhvervsuddannelserne tilrettelægges således, at elever med 
vidt forskellige forudsætninger har mulighed for at fuldføre 
uddannelserne, har fået projektdeltagerne til at undersøge, 
hvordan niveaudeling kan tilrettelægges og gøres mere 
anvendeligt i undervisningen på erhvervsskolerne. Seks lærere 
ansat på fire forskellige handelsskoler har været respondenter 
for undersøgelsen, som har været gennemført som en del af 
projektet. 

Niveaudeling er ofte ikke planlagt
Niveaudeling handler om at differentiere inden for lærings-
målene og læringsindholdet i de enkelte fag. Dvs. at klas-
seundervisningen skal tilrettelægges, så eleverne kan opnå 
kompetencer på forskellige niveauer inden for faget. Projektet 
viser, at niveaudeling ofte sker på den enkelte lærers initia-
tiv og er, efter ledelsens opfattelse, i højere grad knyttet til 
lærerpersonligheder end til fag. Det er læreren, der i under-
visningen udvikler en metode til, at fx de dygtige elever bliver 
ekstra udfordret, så man sikrer, at alle har noget at arbejde 
med. Som det er nu, sigter skolens uddannelsesplanlægning 
ikke mod at skabe rammer og vilkår for at fremme niveaudelt 
undervisning. Men der kan være en større eller mindre grad 
af fleksibilitet i skolernes udbud af grundforløbet, og det kan 
få betydning for, hvorvidt det er mere eller mindre besværligt 
for eleverne at få undervisning inden for de forskellige faglige 
niveauer i grundfagene som de enkelte elever ønsker og kan 
klare. 

Lærerne på overarbejde
Flere lærere opfatter niveaudelt undervisning som undervis-
ning, hvor klassen opdeles i grupper og arbejder selvstændigt 
med forskellige opgaver. Men erfaringerne viser, at lærerne i 
stigende grad oplever, at eleverne har svært ved at arbejde på 
egen hånd uden lærerens støtte og opsyn. Det gælder både 
unge og voksenelever. Ligeledes fortæller lærerne, at det ofte 
er svært at finde ekstra lokaler, så man kan opdele klassen i 
mindre grupper. Det kræver ekstra tid og ressourcer at opdele 
klassen i niveauer, og lærerne opfatter niveaudelingen som 
uhonoreret merarbejde, fordi der skal tilrettelægges flere 
forløb inden for den samme arbejdstid. 

C til F-niveau i undervisningen
I samarbejde med en gruppe lærere på fire grundfag, har man 
udformet konkrete undervisningsforløb, hvor undervisnings-
mål for hvert niveau – F, E, D og C – er opstillet. Helt praktisk 
har man beskrevet fagets kernekompetencer og derefter 
udviklet niveauopdelinger til hver kompetence. Fx i faget 
erhvervsøkonomi skal en elev på F-niveau opnå kompetence i 
etablering af virksomhed ved at beskrive ejerformer, virk-
somhedstype og organisationsprincippet, mens en elev på 
C-niveau skal foretage en analyse af virksomhedens indtjening 
og personaleressourcer.  På den måde kan flere niveauer 
tilgodeses i det samme fag og åbner samtidig op for, at eleven 
kan skifte niveau undervejs. 

Eksempel på kompetenceudviklingen fra niveau til niveau 
inden for faget erhvervsøkonomi.

Find projektet
”Niveaudeling - muligheder og barrierer”
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198444

Projektet giver konkrete forslag til, hvordan 
niveaudeling i udvalgte fag kan tilrettelæg-
ges og hvilket udviklingspotentiale, der lig-
ger i niveaudelingen.

http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Niveaudeling+-+muligheder+og+barrierer
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Erhvervsfaglig differentiering 

Mangler du en større viden og indsigt i, hvad 
erhvervsfaglig differentiering egentlig vil 
sige, og hvordan du kan praktisere den? For-
slag og ideer til erhvervsfaglig differentiering 
er nu samlet – og mulighederne er mange. 

Erhvervsfaglig differentiering foregår rundt omkring i klasse-
værelserne hver dag, men der et behov for at skabe en fælles 
bevidsthed om, hvad differentiering drejer sig om, og hvilke 
metoder, man kan anvende. Derfor har projektet ”Erhvervsfag-
lig differentiering” indsamlet metoder, der allerede praktiseres 
ude på skolerne og ideer, som måske vil kræve forsøg og 
videreudvikling. 

Ny talentforståelse
- Den erhvervsfaglige differentiering må sigte på alle elev-
grupper i erhvervsuddannelserne, og på mange forskellige 
forudsætninger. Men den må først og fremmest have fokus på 
at finde og udvikle elevens erhvervsfaglige talent. Projektet 
påpeger, at skolerne må begynde at se bort fra den traditio-
nelle opfattelse af talent funderet i almene og boglige fag og 
i stedet tage udgangspunkt i elevens erhvervsfaglige talent. 
En talentforståelse, der også kan give en elev rollen som den 
innovative, den empatiske, perfektionisten m.fl. 

Lad dem eksperimentere
Projektet har arbejdet med at inddrage eksperimenter i 
undervisningen, både som en måde at skabe et rum for krea-
tivitet, hvor eleverne i samarbejde med virksomhederne kan 
eksperimentere og derved skabe ny viden, men også som en 
didaktisk metode. Undervisningen tilrettelægges som ekspe-
rimenterende, og der er mere fokus på arbejdsprocessen og 
læringen end på at skabe ny viden. 
I sammenhæng med eksperimentet fremhæver projektet, 
at kreativitet som begreb og praksis også rummer store 
muligheder for differentiering. Derfor er det vigtigt, at skolen 
og praktikken kan give eleven et frirum til at være kreativ 
og eksperimenterende. Projektets ønske er, at det kreative 
element bliver tydeliggjort i udformningen af opgaver og 
forløb, og derved bidrager til en produktiv erhvervsfaglig dif-
ferentiering. 

Inddrag konkurrencer
Konkurrenceelementet er et godt eksempel på en erhvervs-
faglig differentiering, fordi flere engagerede elever på ud-
dannelserne kan øge motivationen for at arbejde med deres 
erhvervsfaglige udvikling, når de får mulighed for at deltage 
i lokale og regionale konkurrencer. En lærer udtaler, at han i 
arbejdet med eleverne har fået udfordret sin egen faglighed 
og kompetence, hvorfor han også lærer meget i arbejdet med 
de elever, der deltager i konkurrencen. Når lærerne kaster sig 
ind i arbejdet med udviklingen af konkurrencedeltagerne, vil 
de således også selv få faglig inspiration og udvikling i proces-
sen. Projektet peger på et behov for at inspirere lærerne til, 
hvordan de kan anvende konkurrencen som en erhvervsfaglig 
differentieringsmetode, der kan skabe en øget drivkraft hos 
de engagerede elever i de enkelte klasser. 

Quick Respons
It-teknologi og web udgør vigtige redskaber i arbejdet med 
erhvervsfaglig differentiering. Ved at gøre fagets teori og 
opgaver mere lettilgængelige for eleverne og samtidig i et 
moderne digitalt format, bliver det også være lettere for 
læreren at differentiere undervisningen for den enkelte elev. 
På flere skoler arbejder eleverne med video til fx introduk-
tion til nye maskiner og repetition af teori og opgaver. Hvis 
læreren eller eleverne selv har optaget de enkelte led i en 
arbejdsproces, kan eleverne til enhver tid gense videoerne og 
læreren behøver ikke gentage. Videooptagelserne muliggør, 
at eleverne ikke behøver følge samme tempo og de behøver 
ikke vente på at kunne spørge en lærer, men kan selv opsøge 
den relevante viden. 

På nogle skoler anvender man learning management system 
(LMS) på en ny måde. Alle opgaver på grundforløbet lægges i 
LMS og samtidig er der til opgaverne koblet en præsentation 
af, hvordan der skal arbejdes med opgaverne. Eleverne opfor-
dres til selv at opsøge den teori, de har brug for til løsning af 
opgaverne og behovet for lærerens præsentation af opga-
verne og repetition mindskes. Eleverne uploader ligeledes 
deres opgavebesvarelser via LMS – ofte i form af billeder og 
videooptagelser af løsningen og arbejdsprocessen. 
Der er mange nye muligheder i at inddrage mere it i den diffe-
rentierede undervisning og projektets erfaringer viser også, at 
mange lærere gerne vil i gang med at implementere yderli-
gere brug at it i undervisningen, men de savner inspiration til 
og viden om, hvordan man helt konkret griber det an. 

I kataloget finder du flere ideer til erhvervsfaglig differentie-
ring. 

Konkurrencer
Konkurrencekonceptets differentieringselementer kan 
bidrage til:
•	 udvikling af deltagernes faglige kompetencer
•	 udvikling af deltagernes faglige stolthed
•	 udvikling af faglige relationer til andre engagerede 

elever
•	 øgning af elevernes ansvarsbevidsthed

Find projektet
”Erhvervsfaglig differentiering”
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198440

http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Erhvervsfaglig+differentiering


Læs mere 
www.phmetropol.dk/nce - under projekter
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Trindeling i erhvervsuddannelserne

Trindeling giver mulighed for, at en elev kan opnå en af-
grænset erhvervsfaglig kompetence, og med denne søge 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller, på et senere tids-
punkt, genoptage og fuldføre den pågældende uddannelse. 
Men trindeling er ikke særlig udbredt på erhvervsskolerne. 
Projektet ”Trindeling i erhvervsuddannelserne” har undersøgt, 
hvordan trindeling opfattes og tolkes af de forskellige aktører. 
Ud fra interviews med ledere, lærere og UU-vejledere, som alle 
har erfaring i at arbejde med trindeling, har projektet sam-
menstillet en række centrale temaer omkring trindeling, og 
hvordan den kan udbredes i erhvervsuddannelserne.
 
Elev frem for arbejdsmarked
De trindelte uddannelser ligger i et spænd mellem hensynet 
til eleven og vilkårene på arbejdsmarkedet. UU-vejlederne og 
vejlederne på skolerne tager især afsæt i de svagest stillede 
unge og deres møde med uddannelsessystemet. De vil med 
trindelingen gerne kunne tilbyde de svage unge overskuelig-
hed og gennemsigtighed, så de kan overskue en uddannelse. 
Men skolerne har ofte et andet fokus.  De vurderer også 
trindelingen ud fra de jobmuligheder, de kan se for de forskel-
lige trin i uddannelsen. De har, ligesom virksomhederne, svært 
ved at se jobs for en elev med trin 1, da virksomhederne ofte 
efterspørger flere kompetencer end eleven har opnået.
Projektet foreslår, at skolerne anvender trindelingens mulighe-
der mere aktivt, da de ser en synergieffekt i trindelingen. Når 
en elev først er kommet i gang med første trin af uddannel-
sen, kan vedkommende måske bedre overskue trin 2. Blot det 
at komme i gang med en uddannelse og derigennem få mere 
selvtillid, kan ofte drive eleven langt.
 
Reklamer, ja tak
En af projektets helt gennemgående konklusioner er, at der 
skal udarbejdes bedre informationsmateriale om muligheden 
for trindeling. Projektet foreslår et oversigtsmateriale, der kan 
synliggøre trinene og gøres lettilgængelig for både elever, 
lærere, vejledere og forældre. Skolerne kunne fx formidle bil-
leder af, hvordan der arbejdes, og hvad et bestemt trin kræver 
af eleven, så de unge måske bedre kan identificere sig med at 
tage en trindelt uddannelse og bedre kan overskue forløbet. 
Projektet råder også til, at der udarbejdes en opdateret over-
sigt over de erhvervsuddannelser, hvor trindeling er realiseret, 
så især UU-vejlederne har et godt materiale at vejlede de 
unge ud fra.
 

Ledere på trinnene?
Nogle af de interviewede påpeger, at lederuddannelser ofte 
savner et praktisk islæt. Det har den konsekvens, at lederen 
ikke kender til fagets grundlæggende håndværk og det so-
ciale liv på arbejdspladsen. I projektet præsenterer man derfor 
overvejelser om, hvorvidt trindelingen kan tilbydes studerende 
på en lederuddannelse, hvor de kan deltage på enkelt trin af 
en erhvervsuddannelse, så de kommende ledere selv opnår en 
smule hands-on-viden og færdigheder inden for den branche, 
de skal fungere i. Man kunne forestille sig, at der blev udviklet 
efteruddannelsesforløb for ledere, som igennem særligt tilret-
telagte trin 1-forløb, fik det praksiskendskab, deres oprindelig 
lederuddannelse ikke rummede.

Trindeling kan anvendes som
•	 vejledningsperspektiv
•	 grundlag for etablering af uddannelsesaftaler
•	 grundlag for etablering af flere praktikpladser
•	 led i fx lederuddannelse

Find projektet
”Trindeling i erhvervsuddannelserne”
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198459

Trindeling anvendes sjældent som en mulig-
hed, selvom der er bred enighed om, at trin-
deling er et værdifuldt værktøj og en facilitet, 
der tilføjer uddannelsessystemet en ekstra 
kvalitet. 

http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Trin+i+erhvervsuddannelserne
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Hvordan kan den diplomstuderende sammenkoble egen 
uddannelse og lærerarbejdet?

Det er nogle af konklusionerne fra projektet, der har arbejdet 
med de udfordringer som lærere, skoler og uddannelsessted 
står overfor med den nye Diplomuddannelse i Erhvervspæda-
gogik. Diplomuddannelsen indeholder ikke længere en prak-
tikdel, som man kender det fra det tidligere Pædagogikum for 
erhvervsskolelærere. Det er derfor blevet en større udfordring 
for alle involverede at skabe muligheder for at koble den tileg-
nede nye viden med lærerarbejdet. 

Anerkendelse fra ledere og kolleger er vigtig
For den diplomstuderende er det vigtigt, at skolens ledelse 
og kollegerne bakker op omkring den pædagogiske udvikling 
man er igennem. Projektet foreslår, at ledere og kolleger kan 
hjælpe og støtte den studerende ved at inddrage ham eller 
hende i diskussionen omkring lærings- og udviklingsarbejdet 
på skolen, samt give den studerende mulighed for at bringe 
ny viden i spil og udvikle sin pædagogik. Projektet viser, at 
hvis dette samarbejde ikke realiseres, så kan det skabe en 
barriere for den studerendes pædagogiske udvikling og 
motivation. Anerkendelsen af en ny pædagogisk faglighed vil 
motivere den studerende til at fortsætte med sine pædago-
giske eksperimenter, både selvstændigt og i samarbejde med 
sine lærerkolleger.

Praksisnær undervisning
Undervisningen på studiet byder på forskellige undervisnings-
former, hvor underviseren inddrager de studerendes erfarin-
ger fra bl.a. fag og undervisningssituationer på skolerne. Men 
her er plads til forbedringer, viser undersøgelsen. Der skal 
fortsat sættes fokus på at koble teorierne fra undervisningen 
til de studerendes erhvervsfaglige praksis på skolerne, og 
derfor må underviserne være mere opmærksomme på dette, 
når de planlægger undervisningen.  

Dialog mellem uddannelse og skole
Projektets konklusioner fortæller også, at skolerne efterlyser 
kontakt med underviserne på diplomstudiet. De ønsker at 
skabe en dialog, der sikrer, at skolens praksis og vejledning 
sammenholdes med undervisningen på diplomuddannelsen, 
og omvendt, at undervisningen på uddannelsen giver den 

studerende mulighed for, at den nye viden kan anvendes i 
undervisningen tilbage på skolen.  Derfor er det især vigtigt, 
at rammerne og indholdet for den pædagogiske praktiske 
vejledning på skolen kan sikre denne sammenhæng. 

I projektrapporten finder du mere inspiration til, hvordan alle 
aktører omkring diplomstudiet kan bidrage til at bygge bro 
mellem teori og praksis. 
 

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
Læs mere om diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik på 
www.phmetropol.dk - skole og pædagogik

Kurser om vejledning
NCE tilbyder løbende kurser om Diplomvejledning og om 
Pædagogisk praktisk vejledning. 
Læs mere om kurserne på www.phmetropol.dk/NCE

Find projektet
”Udvikling af den diplomstuderendes kompetencer”
www. phmetropol.dk/nce - under aktuelle projekter
eller på EMU
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=198504

De diplomstuderende står i et spændingsfelt 
mellem teori og praksis, mellem rollen som 
lærer og rollen som studerende. De har brug 
for, at både skolens ledelse og kolleger bak-
ker op om den pædagogiske udvikling, og at 
uddannelsen i større omfang hjælper med at 
koble teori og praksis.

http://www.phmetropol.dk/Videreuddannelser/Diplomuddannelser/Diplomuddannelse+i+Erhvervspaedagogik
http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Kurser+konferencer
http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Projekter/Aktuelle+projekter/2012/06/Diplomuddannelse+-+sammenhaeng+mellem+teori+og+praksis



