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0. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING  

På opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har Rambøll Management Consulting 

(Rambøll) i samarbejde med Efter- og Videreuddannelse, VIA University College (VIA) og Nationalt 

Center for Erhvervspædagogik (Metropol) gennemført en systematisk kortlægning af eksisterende 

viden om indsatser, der har effekt på eller betydning for realisering af et eller flere af de fire klare 

mål i eud-reformen.  

 

Som en selvstændig del af nærværende rapport præsenteres i det følgende en sammenfatning 

og perspektivering af kortlægningens hovedpointer. I kapitlet fremhæves resultater på tværs af 

de fire synteser, ligesom kortlægningens resultater perspektiveres til erhvervsuddannelsesrefor-

men (eud-reformen). På den måde adskiller nærværende kapitel sig fra den øvrige kortlægning – 

der formidler den eksisterende viden opdelt på hver af de fire klare mål – ved netop at se på tværs 

af de fire klare mål samt have en mere perspektiverende karakter.  

 

Kapitlet består af fem afsnit. Første afsnit indeholder en sammenfatning af kortlægningens ho-

vedpointer. I det følgende afsnit præsenteres virkningsfulde mekanismer, der optræder på 

tværs af de fire klare mål. Dernæst adresseres muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til 

overførbarheden af syntesens resultater til en dansk erhvervsskolekontekst. I fjerde afsnit frem-

hæves en række videnshuller, som kortlægningen har identificeret. Videnshullerne indikerer de 

områder, hvor der er behov for mere robust viden om, hvordan eud-reformens målsætninger kan 

realiseres. Endelig afrundes kapitlet med en perspektivering af kortlægningens fund af viden i 

relation til eud-reformen.   

 

0.1 Sammenfatning af kortlægningens hovedpointer 

I kortlægningen anvendes et såkaldt ’bredt’ vidensbegreb i forhold til hvilken type viden og der-

med hvilke studier, der er inkluderet. Det brede vidensbegreb betyder, at kortlægningen både 

inkluderer forskningsbaseret viden fra studier, der lever op til internationale standarder for publi-

ceret forskning, såvel som viden produceret gennem fx forsøgs- og udviklingsprojekter samt eva-

lueringer. Ens for alle inkluderede studier er dog, at der er tale om dokumenterede (fx oplevede) 

resultater og/eller effekter af en eller flere indsatser, der relaterer sig til et af eud-reformens fire 

klare mål.  

 

I det følgende præsenteres kortlægningens analytiske hovedpointer. Der indgår i alt 83 studier, 

vurderet til at have middel eller høj evidens, i en tematisk syntese af eksisterende viden.1 Der er 

gennemført fire tematiske synteser – en for hvert af de fire klare mål – som består af en tværgå-

ende analyse af alle de studier, der er inkluderet under de enkelte klare mål. Flere studier om-

handler mere end et mål og optræder således i flere synteser.  

 

I de tematiske synteser er studierne kategoriseret i en række overordnede temaer. Der er i alt 

fundet otte overordnede temaer. Temaerne afspejler udbredte, virkningsfulde indsatser, der går 

på tværs af de inkluderede studier – og i nogle tilfælde også på tværs af de fire klare mål.  

  

                                                
1 Det bemærkes, at der i alt er 159 inkluderede studier i kortlægningen. Heraf er 76 studier vurderet til at have lavt evidensniveau, og 

disse studier er ikke inkluderet i den tematiske syntese. Kun studier af middel og høj evidens (83 studier) indgår i den tematiske synte-

se.  
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Nedenstående oversigt illustrerer de otte temaer, som er identificeret som led i kortlægningen, og 

hvordan temaerne fordeler sig på de fire klare mål.  

Tabel 0-1: Oversigt over temaer (virkningsfulde indsatser) fordelt på de fire klare mål 

Temaer Mål 1: Flere 

skal vælge en 

erhvervsud-

dannelse 

Mål 2: Flere 

skal gennem-

føre en er-

hvervsuddan-

nelse 

Mål 3: Alle 

elever skal 

blive så dygti-

ge de kan 

Mål 4: Tillid og 

trivsel på er-

hvervsuddan-

nelserne skal 

styrkes 

Vejledning √ √   

Uddannelsesafklarende og 

forberedende forløb 

√    

Brobyggende og studieforbe-

redende forløb 

 √   

Løbende rådgivning og støtte   √   

Undervisnings- og lærings-

strategier 

 √ √ √ 

Praktik og virksomhedssamar-

bejde 

 √ √ √ 

Mentoring  √  √ 

Sociale relationer  √  √ 

 

De otte temaer er i et vist omfang gensidigt supplerende og overlappende. Det betyder, at virk-

ningsfulde indsatser i praksis som oftest vil trække tråde på tværs af temaerne og integrere ele-

menter fra de forskellige temaer i lokalt tilpassede indsatser. Som eksempel kan nævnes, at men-

toring som udgangspunkt ikke er en enkeltstående indsats, men at denne oftest implementeres i 

sammenhæng med fx løbende rådgivning og støtte, som del af praktikforløb eller som et middel til 

at skabe trygge sociale relationer. Når temaerne alligevel er opdelt i de otte overskrifter, skyldes 

det, at der også er forskelle temaerne imellem, både hvad angår elementer i konkrete indsatser, 

og hvad angår virkningsfulde elementer under de enkelte temaer.   

 

For hvert af de otte temaer opsummeres nedenfor de hovedpointer, der – ifølge den eksisterende 

viden på området – har positiv betydning for realiseringen af (dele af) de fire klare mål.  

 

1. Vejledning: Virkningsfulde vejledningsindsatser er baseret på, at de unge målrettet introduceres for 

erhvervsrettede uddannelses- og jobmuligheder. Herved øges de unges kendskab til mulighederne i er-

hvervsuddannelsessystemet, hvilket igen bidrager til et mere kvalificeret uddannelsesvalg. Dermed sikres 

et bedre match mellem de unges interesser og forudsætninger på den ene side og valget af erhvervsud-

dannelse på den anden side. Dette bidrager både til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne (mål 1) og 

til at styrke fastholdelse på erhvervsuddannelserne (mål 2). En effektiv vejledningsindsats forudsætter en 

differentieret uddannelses- og erhvervsvejledning, der tager afsæt i de unges individuelle forudsætninger, 

interesser og konkrete erfaringer. Samtidig forudsætter det, at grundskolens vejledere har et indgående, 

praksisnært kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelserne, og at der etableres et tæt samarbejde 

med repræsentanter for erhvervslivet om vejledningsindsatsen. 

 

 

2. Uddannelsesafklarende og forberedende forløb: I lighed med virkningsfulde vejledningsindsatser, 

er også de virkningsfulde uddannelsesafklarende og forberedende forløb kendetegnet ved, at de øger de 

unges kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet og kvalificerer de unges uddannelsesvalg 

(mål 1). Et kerneelement i de virkningsfulde uddannelsesafklarende forløb er, at de unge får mulighed for 

at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne i praksis i såkaldte autentiske læringsmiljøer, fx på en 

erhvervsskole eller i virksomhedspraktikker, hvor de unge har mulighed for at arbejde med virkeligheds-

nære problemstillinger, der giver indblik i den pågældende uddannelse og i det pågældende erhverv. Der-

udover bidrager de uddannelsesafklarende og forberedende forløb til at skabe mere glidende og sammen-
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hængende overgange mellem grundskolen og erhvervsuddannelser, fx ved at integrere praktiske elemen-

ter (fra erhvervsuddannelserne) i undervisningen i grundskolens udskoling.  

 

 

3. Brobyggende og forberedende forløb: Virkningsfulde brobyggende og forberedende forløb, der un-

derstøtter fastholdelse på erhvervsuddannelserne, er bl.a. kendetegnet ved kombinerede grundskole- og 

erhvervsskoleforløb, virksomhedspraktik eller virksomhedsforlagt undervisning. De brobyggende og forbe-

redende forløb virker ved at understøtte eleverne i at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg, forbere-

de eleverne på uddannelsens fagfaglige krav og styrke elevernes generelle studiekompetencer. Dette un-

derstøtter endvidere elevernes tiltro til egne evner samt deres personlige og sociale kompetencer, og det 

kan på sigt bidrage til at fastholde de unge i uddannelse (mål 2).  

 

 

4. Løbende rådgivning og støtte: Virkningsfuld rådgivning og støtte til de unge på erhvervsuddannel-

serne har positiv betydning for gennemførelsesgraden på uddannelserne. Den løbende rådgivning og støtte 

til eleverne virker ved at kvalificere de unges karrierevalg samt at styrke elevernes tilhørsforhold og trivsel 

på uddannelsen. Virkningsfuld rådgivning og støtte er bl.a. kendetegnet ved systematisk monitorering af 

elevernes fravær, målrettede indsatser for at styrke elevernes relationsdannelse samt øget adgang til kar-

riere- og studievejledning, herunder også mentorordninger. Rådgivningsindsatser kan således bidrage til at 

afhjælpe eventuelle udfordringer i de unges uddannelsesforløb, hvilket har en positiv betydning for fast-

holdelsesgraden (mål 2).  

 

 

5. Undervisnings- og læringsstrategier: Virkningsfulde undervisnings- og læringsstrategier understøt-

ter ligeledes elevernes fastholdelse på erhvervsuddannelserne (mål 2), ligesom det understøtter, at alle 

elever bliver så dygtige, som de kan (mål 3). De virkningsfulde strategier er kendetegnet ved at anvende 

feedback, autentisk læring og undervisningsdifferentiering, som skaber motiverende undervisning, der op-

leves relevant og meningsfuld for eleverne, bl.a. fordi undervisningen er mere virkelighedsnær, anerken-

dende og tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og behov. Med disse undervisningsstrategier føler ele-

verne sig set, hørt og inkluderet i undervisningen, hvilket øger deres engagement og trivsel på uddannel-

sen (mål 4). Endvidere styrker de virkningsfulde undervisnings- og læringsstrategier elevernes faglige ud-

vikling og læring samt understøtter deres uddannelsesmotivation mere generelt, bl.a. fordi undervisningen 

tilrettelægges med afsæt i praktiske problemstillinger, som eleverne kan relatere til i deres kommende er-

hverv. Indholdsmæssigt ses sammenfald mellem dette tema og elementer i det, der i de pædagogiske 

principper bag eud-reformen omtales som helheds- og anvendelsesorienteret undervisning.2  

 

 

6. Praktik og virksomhedssamarbejde: Virkningsfuld praktik og virksomhedssamarbejde er kendeteg-

net ved at skabe en tæt kobling mellem elevernes læring i praktikken og i skoleundervisningen. Det forud-

sætter bl.a. en tæt dialog og løbende udveksling af viden mellem skoler og praktikvirksomheder, særligt 

om undervisningens indhold og læringsmål. På den måde har virkningsfuld praktik og virksomhedssamar-

bejde en positiv betydning for elevernes fastholdelse i uddannelsen (mål 2), fordi det skaber øget uddan-

nelsesmotivation og øget tilfredshed med uddannelsen blandt eleverne. Endvidere understøtter virknings-

fulde praktikforløb og virksomhedssamarbejde elevernes faglige udvikling – ikke mindst, når eleverne har 

mulighed for at trække erfaringer fra praktikken ind i undervisningen og omvendt (mål 3). Indholdet i det-

te tema har indholdsmæssige lighedspunkter med såkaldt praksisbaseret og praksisrelateret undervisning3. 

Virkningsfuldt samarbejde mellem skole og virksomhed bidrager desuden til at styrke trivslen på erhvervs-

uddannelserne, idet eleverne får afstemt forventninger til egne uddannelsesforløb, får nedbrudt eventuelle 

fordomme om erhvervsuddannelserne og får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsformer og –

                                                
2 Jf. Pædagogiske principper – inspirationsmateriale til erhvervsskolerne (MBUL).  
33 Jf. Pædagogiske principper – inspirationsmateriale til erhvervsskolerne (MBUL). 
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miljøet inden for forskellige erhverv (mål 4). Det øger elevernes uddannelsesmotivation og tilfredshed, idet 

de via samarbejdet i højere grad kan se meningen med uddannelsen. Endelig understøtter samarbejdet, at 

virksomhederne kan få nye ideer og input til deres arbejde, hvilket bidrager til øget tilfredshed med er-

hvervsuddannelserne fra aftagernes side.  

 

 

7. Mentoring: Virkningsfulde mentorordninger bidrager overordnet set til, at elevernes trivsel på uddan-

nelsen styrkes (mål 4), og at eleverne får en tryg hverdag, idet de oplever at blive anerkendt, lyttet til og 

forstået, hvilket endvidere understøtter fastholdelse i uddannelsen (mål 2). Virkningsfulde mentorordnin-

ger er kendetegnet ved anerkendende og respektfulde relationer, der giver rum for ærlighed og tillid. Det 

kan være ved brug af eksterne rådgivere, ældre elever på uddannelsesinstitutionen eller mentorer på ar-

bejdspladsen.  

 

 

8. Sociale relationer: Gode, tillidsfulde og anerkendende relationer er en forudsætning for elevernes triv-

sel (mål 4). Relationer mellem lærer og elev, der er kendetegnet ved tillid, respekt og ærlighed bidrager til 

at gøre eleverne mere trygge i deres hverdag og giver eleverne mod på at deltage i undervisningen. Dette 

styrker også de unges motivation for uddannelsen mere generelt, hvilket øger gennemførelsesgraden på 

erhvervsuddannelserne (mål 2). Gode sociale relationer mellem de unge på erhvervsuddannelsen er ligele-

des en afgørende faktor for, at eleverne trives og fastholdes i uddannelsen. Det er således væsentligt, at 

de unge føler sig som en del af et større fællesskab på studiet.  

 

Som tidligere nævnt, er de otte temaer i et vist omfang gensidigt overlappende og kan således 

anvendes dels enkeltvis, dels supplerende i kvalitetsarbejdet til indfrielse af de fire klare mål. Kort-

lægningen viser endvidere, at der er en række såkaldte virkningsfulde mekanismer, som går på 

tværs af både de ovenfor beskrevne temaer og som derfor også går på tværs af de fire klare mål. 

Disse mekanismer udfoldes i det følgende.  

 

0.2 Virkningsfulde mekanismer på tværs af de fire klare mål  

I dette afsnit beskrives tre virkningsfulde mekanismer – eller kendetegn ved virkningsfulde indsat-

ser – der går på tværs af et eller flere klare mål, og på tværs af temaerne beskrevet ovenfor. Der 

er således tale om tværgående, virkningsfulde mekanismer, der kan anvendes som inspiration i 

arbejdet med realisering af et eller flere af de klare mål.  

 

De virkningsfulde mekanismer adskiller sig fra de otte temaer beskrevet ovenfor. Mens temaerne i 

høj grad afspejler indsatstyper, fx vejledningsindsatser, er de virkningsfulde mekanismer snarere 

udtryk for, hvad der gør, at en given indsats virker, hvad enten indsatsen omhandler vejledning, 

forberedende forløb eller praktik.  

 

De tre virkningsfulde mekanismer, som er identificeret på tværs af temaer og mål i kortlægningen 

er følgende: 1) Autentisk læring, 2) målrettede indsatser og 3) undervisningsstrategier kendeteg-

net ved feedback, undervisningsdifferentiering og problembaseret undervisning.  

 

De virkningsfulde mekanismer beskrives et ad gangen nedenfor.  
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Autentisk læring – i den betydning, at undervisningen forankres i og kobles tydeligt til praktiske og vir-

kelighedsnære problemstillinger, som eleverne kan møde i praktikken eller på en arbejdsplads efter endt 

uddannelse – øger elevernes faglige udbytte og læring, ligesom det bidrager til øget fastholdelse i uddan-

nelsen. Autentisk læring er virkningsfuld ved, at eleverne arbejder med reelle og meningsfyldte opgaver, 

der bliver mere og mere udfordrende i takt med, at deres uddannelsesforløb (herunder særligt praktikfor-

løb) skrider frem, hvilket igen styrker elevernes motivation og engagement. Kortlægningen peger på, at 

særligt praksisbaseret undervisning, kobling mellem teori og praksis under uddannelsen, virksomheds-

praktik og virksomhedsforlagt undervisning er virkningsfulde elementer i forhold til at skabe autentiske læ-

ringsmiljøer. Indholdsmæssigt ses et sammenfald mellem de virkningsfulde elementer ved autentisk læ-

ring og det, der i de pædagogiske principper bag eud-reformen beskrives som praksisbaseret, praksisnær 

og praksisrelateret undervisning.4  

 

Målrettede indsatser i form af fleksible forløb og elevcentrede læringsmiljøer, der tilpasses enkelte ele-

vers forudsætninger og behov, er virkningsfulde i forhold til at sikre elevernes fastholdelse i uddannelsen 

samt øge elevernes faglige udbytte og trivsel. Det gælder bl.a. alternative måder at organisere grundforløb 

på, fx forlængede skoleforløb for elever, der har behov for dette. Forlængede forløb giver mere tid til at 

arbejde med undervisningens indhold og længere tid til opgaveløsning, og kan dermed skabe gode ram-

mer for, at eleverne får succesoplevelser på uddannelsen. For skoletrætte elever kan der være tale om at 

skabe en form for pusterum fra undervisningen, fx ved at lade eleverne indgå i et værkstedsforløb på en 

produktionsskole, eller ved at gennemføre forløb med fokus på udvikling af elevernes personlige og sociale 

kompetencer parallelt med undervisningen på erhvervsskolen. Andre former for målrettede indsatser kan 

være lektiehjælp eller særligt (it-)udstyr efter behov. Fokus i de virkningsfulde målrettede indsatser er på 

at give eleverne en god start på erhvervsuddannelsen, at understøtte elevernes motivation og faglige pro-

gression og dermed modvirke risikoen for frafald blandt de fagligt svageste elever. Det bemærkes, at der i 

den eksisterende viden – og praksis – på området, primært er fokus på betydningen af målrettede forløb 

for fagligt svage elever, mens viden om forløb målrettet de fagligt stærkeste elever er sparsom.  

 

Undervisningsstrategier kendetegnet ved tydelig feedback, undervisningsdifferentiering og problemba-

seret undervisning, som gennemføres i autentiske læringsmiljøer (jf. ovenfor) øger fastholdelsesgraden på 

erhvervsuddannelserne. Feedback, problembaseret undervisning og undervisningsdifferentiering er således 

metoder, der kan anvendes i undervisningen med henblik på at gøre undervisningen mere motiverende og 

relevant for eleverne, hvilket øger elevernes engagement og elevernes læring og faglige resultater.  

o Tydelig feedback bidrager til øget engagement, faglig læring og fastholdelse, fordi brugen af 

feedback er med til at synliggøre elevernes faglige progression. At det tydeliggøres for eleverne, 

at de rykker sig fagligt igennem uddannelsesforløbet, er med til at øge elevernes motivation for at 

indgå aktivt i undervisningen, og dette kan være en medvirkende årsag til, at eleverne fastholdes 

i uddannelse.  

o Undervisningsdifferentiering er et afgørende element i en undervisning, der aktivt bidrager til 

at fastholde flere elever på erhvervsuddannelserne, fx gennem holddeling eller fleksible lærings-

forløb, der målrettes enkelte elever eller elevgrupper med samme eller lignende faglige forudsæt-

ninger. Differentiering virker ved, at undervisningens sværhedsgrad matches og målrettes for-

skellige elevgruppers faglige niveau, så eleverne igennem de stillede opgaver kontinuerligt befin-

der sig i ”zonen for nærmeste udvikling”.  

o Endelig fremhæves problembaseret undervisning som virkningsfuld i forhold til at understøtte 

elevernes fastholdelse i uddannelse og elevernes læringsudbytte. Virkningsfuld problembaseret 

undervisning er kendetegnet ved at have klare formål og rammer, der er indlejret i autentiske læ-

ringsmiljøer, fx via praktik eller værkstedsundervisning, og virker ved at understøtte elevernes 

oplevelse af ansvar og medbestemmelse i forhold til egen læring, fordi det ofte indebærer, at ele-

verne enten enkeltvis eller i teams kan tilgå opgaverne på forskellige måder og i eget tempo.   

 

                                                
4 Se Pædagogiske principper – inspirationsmateriale til erhvervsskolerne (MBUL). 
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For en mere detaljeret og udtømmende analyse af de tværgående virkningsfulde mekanismer hen-

vises til kortlægningens fire synteser.  

 

0.3 Overførbarhed af kortlægningens resultater til en dansk erhvervsskolekontekst  

I dette afsnit ses nærmere på mulighederne for at overføre kortlægningens viden til en dansk kon-

tekst. En væsentlig del af den inkluderede viden i kortlægningen er international. Det har betyd-

ning for overførbarheden af syntesernes resultater til en dansk erhvervsskolekontekst, idet en stor 

del af den indsamlede viden og erfaringer er funderet i andre erhvervsuddannelseskontekster end 

den danske.  

 

I kortlægningen peges på en række opmærksomhedspunkter, der medfører, at syntesens ind-

satser og resultater ikke nødvendigvis kan overføres direkte mellem landekontekster og på tværs 

af forskellige erhvervsuddannelsessystemer. Det er således væsentligt at være opmærksom på, at 

der er variationer i uddannelsessystemet generelt og erhvervsuddannelsessystemet specifikt på 

tværs af de lande, der er omfattet af kortlægningen. Det gælder bl.a. i forhold til praksis og tids-

punkt for overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne, organiseringen omkring og 

adgang til praktik samt mulighederne for at tilrettelægge fleksible forløb, der eksempelvis går på 

tværs af grund- og erhvervsskole. For en beskrivelse af disse opmærksomhedspunkter, jf. rappor-

tens kapitel 2 om tilgang og metode i kortlægningen.  

 

På trods af disse opmærksomhedspunkter er det dog vigtigt at understrege, at den viden, der er 

identificeret som led i kortlægningen, har fokus på generelle kendetegn ved virkningsfulde indsat-

ser, som understøttes af både dansk og international viden i langt de fleste tilfælde. Således vur-

deres det, at syntesernes resultater i større eller mindre omfang er overførbare til en dansk 

erhvervsuddannelseskontekst, til trods for forskelle i erhvervsuddannelsessystemer, forskellige 

overgangstidspunkter og forskellig adgang til og brug af praktik.  

 

Et eksempel herpå er brobygningsforløb, der generelt er en indsatstype, som går igen i mange 

af de inkluderede studier fra bl.a. USA, Tyskland, Schweiz og Danmark. De inkluderede studier 

tegner således et billede af, at brobygningsforløb er virkningsfulde i forhold til at kvalificere unges 

uddannelsesvalg, styrke de unges tiltro til egne evner og forventninger til, at de kan gennemføre 

en erhvervsuddannelse, samt øge søgningen til og fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne. 

Disse resultater ses uanset forskelle i nationale erhvervsuddannelsessystemer og overgangstids-

punkter. At brobygningsforløbene er med til at øge de unges kendskab til erhvervsuddannelserne 

og herigennem kvalificere de unges uddannelsesvalg, gør sig således gældende, uanset om de 

unge træffer deres uddannelsesvalg allerede på 8.-9. klassetrin (dansk kontekst) eller potentielt 

først på 11.-12. klassetrin (amerikansk kontekst).  

 

Med virkningsfulde brobygningsforløb er der således tale om en indsatstype, der indholdsmæssigt 

har en høj grad af overførbarhed på tværs af forskellige lande- og skolekontekster, selvom fx mu-

lighederne for at tilrettelægge forløbene og overgangstidspunkter varierer fra land til land. Gene-

relt afspejler temaerne i kortlægningens synteser således også virkningsfulde indsatser, der i et 

eller andet omfang kan overføres til en dansk erhvervsskolekontekst og/eller inspirere udviklingen 

af indsatser, der kan implementeres i en dansk kontekst. Foruden brobygningsforløb kan bl.a. 

nævnes vejledningsindsatser, praksisbaseret undervisning samt rådgivning og mentorordninger.  

 

Samtidig er det dog også vigtigt at understrege, at der ofte vil der være behov for at finde lokale 

modeller og løsninger for implementering og anvendelse af de virkningsfulde indsatser – både i en 

dansk erhvervsuddannelseskontekst samlet set men også på tværs af forskellige danske uddannel-

sesinstitutioner. Når virkningsfulde indsatser skal overføres fra en skolekontekst til en anden, er 

det således vigtigt både at tage højde for forskelle i de nationale strukturelle rammer, men også 

for lokale variationer i fx elevgrundlag, pædagogiske praksisser og organisationer. 
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0.4 Identifikation af videnshuller på området  

Idet kortlægningen har fokus på at formidle eksisterende viden om, hvordan arbejdet med realise-

ring af de fire klare mål kan styrkes, har kortlægningen samtidig identificeret en række vi-

denshuller, hvor der er behov for styrket viden. Det gælder dels i forhold til selve kvaliteten af 

den eksisterende forskning og viden på erhvervsuddannelsesområdet, dels i forhold til indholds-

mæssige videnshuller.  

 

Hvad angår kvaliteten af eksisterende viden på området, peger kortlægningen entydigt på et 

behov for mere solid viden. Det gælder i relation til alle fire mål i eud-reformen, hvor der mangler 

systematisk og generaliserbar viden om dokumenterede effekter af de undersøgte indsatser.  

 

Mulighederne for at øge kvaliteten af viden på området hænger tæt sammen med forskningsfeltets 

nuværende vidensgrundlag – eller feltets ’modenhed’ om man vil. Ønsker man at styrke videns-

grundlaget på erhvervsuddannelsesområdet, er det nødvendigt at tage et skridt ad gangen opad i 

det såkaldte evidenshierarki. Således vil det eksempelvis kun være meningsfuldt at igangsætte 

forsøg med brug af et eksperimentelt design, hvis man på forhånd har viden, der giver indikation 

for, hvad der har effekt. Nærværende kortlægning bidrager i vid udstrækning med viden om indi-

kationer på resultater og sandsynlige sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og resultater 

– særligt hvad angår fastholdelse og elevernes faglige udvikling på erhvervsuddannelserne – og 

danner dermed et særdeles relevant afsæt for igangsættelse af forsøg eller ny forskning på visse 

områder. På andre områder, som fx aftagervirksomheders tilfredshed med og tillid til erhvervsud-

dannelserne og vejledningsindsatser på erhvervsuddannelserne, er feltets vidensgrundlag mere 

uudforsket, hvorfor det vil være mere hensigtsmæssigt at igangsætte udviklings- og modelpro-

grammer i første omgang, frem for at arbejde med eksperimentelle design5.  

 

At skabe solid og generaliserbar viden, som imødekommer ovenfor nævnte vidensbehov, forud-

sætter samtidig, at der udvikles måleredskaber, der er valide på tværs af forskellige uddannelser 

og undervisningsforløb. Samtidig er det væsentligt, at kvalitet og tilgængelighed af kvantitative 

data på erhvervsuddannelsesområdet styrkes, for at det bliver muligt at styrke videns- og forsk-

ningsfeltet på området.  

 

Hvad angår indholdsmæssige videnshuller, peger kortlægningen på særligt fire underbelyste 

områder, hvor der er behov for mere viden. For det første mangler der bred viden om, hvad der 

virker for hvem, med blik for erhvervsskolernes og eud-reformens heterogene målgruppe af 

unge. Der er således behov for øget viden om effekten af indsatser for bestemte grupper af elever, 

herunder de mest udfordrede og udsatte elever og de fagligt stærkeste elever. Endvidere mangler 

der viden om betydningen af fx køn og andre relevante baggrundsfaktorer i forhold til, hvordan 

virkningsfulde indsatser virker for de enkelte grupper af elever. Kortlægningen tydeliggør, at solid 

viden om betydningen af erhvervsuddannelsernes heterogene målgruppe – i forhold til realiserin-

gen af eud-reformens målsætninger – i høj grad er fraværende i den eksisterende viden.  

 

Et andet indholdsmæssigt videnshul relaterer til betydningen af undervisernes kompetencer. 

Her viser kortlægningen, at den eksisterende viden ikke giver svar på betydningen af, at undervi-

sernes kompetencer er meget differentierede, herunder fx undervisernes pædagogiske kompeten-

cer, i forhold til mulighederne for at anvende virkningsfulde indsatser i arbejdet med realisering af 

de fire klare mål.  

 

Et tredje indholdsmæssigt videnshul vedrører vejledningsindsatser på erhvervsuddannelserne, 

som har til formål at øge fastholdelsesgraden og styrke elevernes faglige udvikling og trivsel på 

erhvervsuddannelserne. Den eksisterende viden om vejledning – særligt i relation til at øge søg-

ningen til erhvervsuddannelserne – har primært fokus på vejledning i grundskolen, mens der kun i 

                                                
5 For uddybende herom, jf. Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet, 2014; http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-

DK/Content/News/Tvaergaaende/2014/140131-Ny-strategi-for-forsoegs-og-udviklingsprojekter.  

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Tvaergaaende/2014/140131-Ny-strategi-for-forsoegs-og-udviklingsprojekter
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Tvaergaaende/2014/140131-Ny-strategi-for-forsoegs-og-udviklingsprojekter
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begrænset omfang eksisterer viden om, hvordan vejledningsindsatsen kan styrkes fra erhvervsud-

dannelsernes side.  

 

Endelig identificeres i kortlægningen et videnshul i relation til mål 4, idet der er meget begrænset 

viden om, hvilke virkningsfulde indsatser der kan styrke aftagervirksomhedernes tillid til og 

tilfredshed med erhvervsuddannelserne. Endvidere mangler der solid viden om, hvordan elever-

nes trivsel på erhvervsuddannelserne kan styrkes. Hvad angår arbejdet med at styrke elevernes 

trivsel, peger kortlægningen på, at der ikke blot er behov for øget viden om, hvordan trivslen 

øges, men også behov for en klarere afgrænsning og definition af, hvad der forstås ved trivsel, og 

ikke mindst hvordan erhvervsskolerne meningsfuldt kan arbejde med at styrke trivslen.  

 

En generel betragtning vedrørende mulige årsager til de indholdsmæssige videnshuller på området 

er, at manglende viden kan skyldes, at der kun i begrænset omfang eller slet ikke arbejdes med 

de givne områder i praksis – og derfor ikke findes viden herom. En anden årsag kan være, at der 

(endnu) ikke er forsket i de givne områder, selvom der arbejdes med disse i praksis.  

 

0.5 Perspektivering i forhold til eud-reformen  

I dette afsluttende afsnit perspektiveres kortlægningens resultater op i mod eud-reformens inten-

tioner og det igangværende arbejde med at indfri reformens målsætninger.  

 

Generelt kan der trækkes mange tråde mellem de virkningsfulde indsatser, som kortlægningen har 

identificeret, og eud-reformens intentioner i forhold til pædagogisk indhold og fokus. En stor del af 

de centrale temaer, der fremgår af den eksisterende viden fra kortlægningen, genfindes således i 

eud-reformen.  

 

Det gælder eksempelvis reformens fokus på differentiering af undervisningens indhold og form, 

der skal give alle elever mulighed for at dygtiggøre sig med afsæt i den enkelte elevs faglige, soci-

ale og personlige forudsætninger og behov. Det gælder ligeledes reformens fokus på dels at styrke 

elevernes motivation og hermed også fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelser igennem øget 

brug af anvendelses- og praksisorienteret undervisning, dels at styrke det sociale fællesskab på 

erhvervsuddannelse og dermed elevernes trivsel. Overordnet set understøtter kortlægningens 

resultater således den pædagogiske retning, som reformen udstikker.  

 

Kortlægningen peger dog også på virkningsfulde indsatser, der ikke nødvendigvis kan gennemfø-

res inden for den eksisterende danske lovgivning på erhvervsuddannelsesområdet. Eksempelvis 

viser kortlægningen, at forlængelse af forløb (på op til dobbelt så lang tids varighed) kan være en 

effektiv indsats i forhold til at fastholde fagligt svage unge i uddannelse. Denne mulighed er imid-

lertid ikke længere tilgængelig grundet eud-reformen.  

 

Generelt peger kortlægningen på, at fleksibilitet er et nøgleord, hvis ambitionerne om øget søg-

ning til og gennemførelse på erhvervsuddannelserne skal realiseres. I den forbindelse kunne det 

være særligt relevant fremadrettet at undersøge, om mulighederne for at tilrettelægge fleksible 

forløb, fx på tværs af grund- og erhvervsskoler, er tilstrækkelige i en dansk kontekst. Selvom der 

allerede eksisterer forskellige brobygningsmuligheder i det danske uddannelsessystem, fx i form af 

erhvervsrettede 10. klassestilbud, er mulighederne generelt færre sammenlignet med andre lande, 

der indgår i kortlægningen. Kortlægningen viser således, at der både i Tyskland og USA er særde-

les gode erfaringer med at gennemføre længere forløb (af op til fire års varighed), hvor undervis-

ningen i grundskolen og på erhvervsskolerne kombineres og integreres meget systematisk og tæt. 

Det indebærer bl.a. brug af dobbeltmerit, hvor eleverne allerede i grundskolen påbegynder dele af 

deres erhvervsuddannelse, herunder også praktikforløb, så overgangen mellem grund- og er-

hvervsskole bliver mere glidende. Der er således relativ stærk evidens for, at kombinerede forløb 

mellem grund- og erhvervsskole styrker overgangen til og gennemførelsesgraden på erhvervsud-

dannelserne, ligesom at forløbene også har en positiv effekt på de unges faglige udvikling. På den 
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baggrund forekommer det perspektivrigt at afprøve mere intensive kombinerede forløb i en dansk 

kontekst.  

 

På trods af betydelige videnshuller bidrager kortlægningen med viden om virkningsfulde indsatser, 

der kan bidrage til erhvervsskolernes arbejde med at realisere de fire klare mål. I den forbindelse 

er det dog afgørende, at den kortlagte viden ikke blot formidles men også omsættes i erhvervs-

skolernes praksis. Det forudsætter, at den kortlagte viden formidles på en måde, så den under-

støtter erhvervsskolernes konkrete kvalitetsarbejde, og at erhvervsskolerne understøttes i at om-

sætte denne viden til konkrete ændringer i praksis.  

 

Det første skridt er i den forbindelse det inspirationsmateriale, som udarbejdes i tillæg til kort-

lægningen. Inspirationsmaterialet skal således understøtte en praksisrettet formidling af den kort-

lagte viden, idet materialet oversætter, konkretiserer og eksemplificerer, hvordan den kortlagte 

viden kan omsættes i en dansk skolekontekst. Det sker bl.a. ved at relatere den indsamlede viden 

til eksempler fra danske erhvervsskoler for herigennem at tydeliggøre, hvordan kortlægningens 

viden kan spille ind i kvalitetsarbejdet.  

 

Skal kortlægningens resultater og erfaringer bidrage til realiseringen af de klare mål, er det imid-

lertid ikke nok, at kortlægningens vidensgrundlag spredes og formidles. Det er også afgørende, at 

denne viden omsættes og forankres i erhvervsskolernes praksis.  

 

I den forbindelse er det endvidere et vigtigt opmærksomhedspunkt, at mange af de virkningsfulde 

indsatser, som kortlægningen identificerer, ikke er nye i en dansk kontekst – snarere tværti-

mod. Fra flere danske undersøgelser, evalueringer og forskningsprojekter ved vi eksempelvis, at 

det kræver en intensiv vejledningsindsats at få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne6. 

Derfor har flere kommuner, grundskoler og erhvervsskoler igennem en årrække også intensiveret 

og opprioriteret netop vejledningsindsatsen, men det ser ikke umiddelbart ud til, at vejlednings-

indsatserne (endnu) har ”knækket kurven” og øget optaget på erhvervsuddannelserne. Det indike-

rer, at der kan være langt fra viden om, hvad der virker, til at få nye initiativer og indsatser til at 

lykkes i praksis. Det kalder også på et fortsat behov for implementeringsstøtte og vejledning i 

praksis fra centralt hold, fx ved at øge de udgående enheders rådgivningskapacitet.  

  

Det er derudover værd at bemærke, at flere af de virkningsfulde indsatser, som kortlægningen 

peger på, gennemføres allerede i grundskolen og/eller på tværs af grund- og erhvervsskoler. 

Det gælder såvel mange af vejledningsindsatserne som de virkningsfulde brobygningsforløb. Fæl-

les for disse indsatser er, at de forsøger at dæmme op for elevernes ”automatiske” præference for 

de gymnasiale ungdomsuddannelser og få flere elever til at se muligheder i erhvervsuddannelses-

systemet. Der er imidlertid en række stærke barrierer, der allerede i grundskolen spænder ben for, 

at denne indsats kan lykkes. Studierne peger således på, at elevernes stærke præferencer for de 

gymnasiale uddannelser bl.a. stammer fra grundskolens til tider ensidige fokus på faglig fremfor 

praktisk læring, studievejledernes ofte mangelfulde indsigt i mulighederne i erhvervsuddannelses-

systemet og generelle fordomme om erhvervsuddannelserne.At nedbryde disse barrierer kalder 

dels på et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem grund- og erhvervsskoler, dels på ind-

satser, der gennemføres allerede i grundskoleregi og/eller i overgangen fra grund- til erhvervssko-

ler.  

 

Selvom vi med indeværende kortlægning får et bredt og systematiseret vidensgrundlag, der kan 

danne afsæt for erhvervsskolernes fortsatte arbejde med realiseringen af de klare mål, bør det 

afslutningsvist gentages, at kortlægningen viser et tydeligt behov for igangsættelse af nye 

forsknings- og udviklingsaktiviteter.   

                                                
6 Se fx Dyssegaard, Camilla et al. (2014b): Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne. Dansk Clea-

ringhouse for uddannelsesforskning, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 
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1. INDLEDNING 

Erhvervsuddannelsesreformen (eud-reformen), der trådte i kraft i august 2015, markerer en poli-

tisk ambition om at løfte erhvervsuddannelserne, således at de dels bliver mere attraktive for dyg-

tige unge, dels kan bidrage til uddannelse af faglærte, der kan sikre vækst og velfærd i fremtidens 

Danmark.  

 

Eud-reformen opererer med fire mål relateret til overgange, fastholdelse, faglighed samt tillid og 

trivsel på erhvervsuddannelserne, der sætter en ramme for uddannelsesinstitutionernes kvalitets-

arbejde de kommende år. For at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med at indfri 

realiseringen af eud-reformens målsætninger har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 

igangsat en kortlægning af viden om redskaber til brug for skolernes realisering af klare 

mål.  

 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har i samarbejde med Efter- og Videreuddannelse, VIA 

University College (VIA) og Nationalt Center for Erhvervspædagogik (Metropol) gennemført en 

kortlægning af eksisterende viden om indsatser, der har en dokumenteret effekt i forhold til at 

realisere et eller flere af de fire klare mål.  

 

Derudover udarbejdes et praksisorienteret inspirationsmateriale målrettet de medarbejdere i STUK 

og på erhvervsskolerne, der er direkte involveret i kvalitetsarbejdet og arbejdet med handleplaner, 

som har til formål at inspirere og understøtte skolernes kvalitetsarbejde med at tilrettelægge ind-

satser, der bidrager til indfrielsen af de fire klare mål.  

 

1.1 Baggrund 

Den 24. februar 2014 blev der indgået aftale om et politisk grundlag for en ny erhvervsuddannel-

sesreform. Den politiske hensigt med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er 

at skabe et kvalitetsløft for erhvervsuddannelserne, således at flere unge vælger en erhvervsud-

dannelse med henblik på, at der i fremtidens Danmark er de dygtige faglærte, som der er behov 

for. Reformen søger at adressere en række udfordringer, fx vigende søgning til uddannelserne, 

problemer med for stort frafald, et vigende omdømme og behovet for et styrket ungdomsuddan-

nelsesmiljø7.  

 

Reformen opererer på denne baggrund med fire klare mål, der fremgår nedenfor: 8  
 

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. 

 

Målene skal sætte en national retning for fremtidens erhvervsuddannelser som led i den mål- og 

resultatstyringstænkning, som området vil blive styret efter frem til 2020. De klare mål er operati-

onaliseret i fem nationale, målbare resultatmål, hvortil der er knytte en række indikatorer, der skal 

levere løbende information i forhold til udvikling og fremdrift. Ambitionen er således, at de enkelte 

erhvervsskoler på linje med de nationale mål formulerer skolenære resultatmål med udgangspunkt 

i lokale delmål (og udfordringer), hvortil der løbende skal måles på de nævnte indikatorer. Skoler-

nes mål- og resultatstyring skal bl.a. ske inden for rammerne af handlingsplan for øget gennemfø-

relse, hvortil der for nylig er lanceret et nyt koncept bestående af skabelon og vejledning. Hand-

                                                
7
 Se følgende referencer i relation til udvalgte udfordringer: Jørgensen, C. H., ed, 2011. Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde: 

Roskilde Universitetsforlag; Koudahl, P., 2011. Erhvervsskolelærernes dilemma. In: Jørgensen, C.H., ed, Frafald i erhvervsuddannelser-

ne. 1. edn. Roskilde Universitetsforlag, pp. 117; EVA, Forberedende overgange til erhvervsuddannelserne, 2014. 
8 Mål og resultatmål fremgår af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014. 
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lingsplanerne skal være en hjælp til skolernes kvalitetsstyring ved løbende at følge op på målop-

fyldelse, herunder justering af indsatser. 

 

Der mangler imidlertid et overblik over eksisterende viden om, hvilke virkningsfulde indsatser der 

kan bidrage til at realisere de fire klare mål, således at relevante indsatser kan igangsættes eller 

styrkes på erhvervsskolerne.  

 

1.2 Formål, review-spørgsmål og begrebsanvendelse 

Med afsæt i ovennævnte reformelementer skal nærværende kortlægning således overordnet set 

bidrage til at skabe et stærkere vidensgrundlag for den mål- og resultatstyring, der kontinuerligt 

skal understøtte reformimplementeringen frem mod 2020.  

 

Kortlægningens formål er todelt9: 

 

1. At kortlægge eksisterende viden om indsatser, der har en dokumenteret effekt i forhold til 

at realisere et eller flere af de fire klare mål. 

2. At formulere anbefalinger på baggrund af kortlægningen i form af handlingsanvisende red-

skaber, som dels kan anvendes af erhvervsskolerne i det lokale styrings- og kvalitetsar-

bejde, dels i styrelsens arbejde med såvel udgående rådgivning som statsligt kvalitetstil-

syn. 

 

Kortlægningen af viden om redskaber til brug for skolernes realisering af de klare mål er strukture-

ret som tre delopgaver; henholdsvis en kortlægning af eksisterende viden, et inspirationskatalog 

og en række formidlingsaktiviteter der gennemføres i efteråret 2016.  

 

Kortlægningens primære målgruppe er medarbejdere i STUK og på erhvervsskolerne, der er direk-

te involveret i kvalitetsarbejdet og arbejdet med handleplaner. Disse omfatter STUKs lærings-

konsulenter og fagkonsulenter, samt de pædagogiske og strategiske ledere på erhvervs-

skolerne, der arbejder med handleplaner for implementering af reformens fire klare mål.  

 

Formålet med nærværende kortlægning er at søge svar på de undersøgelsesspørgsmål, der er 

præsenteret i boksen nedenfor. 

 

Undersøgelsesspørgsmålene indeholder en række centrale begreber, som i kortlægningen er 

defineret og afgrænset som følger:  

                                                
9 Jf. Udbudsmaterialet ”Kortlægning af viden om redskaber til brug for skolernes realisering af de klare mål” af 17. februar 2016, ud-

sendt af STUK. 

 Hvilke metoder, indsatser og praksisser har effekt på eller betydning for, at flere elever vælger 

en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen?  

 

 Hvilke metoder, indsatser og praksisser har effekt på eller betydning for, at flere elever fuldfører 

en erhvervsuddannelse? 

 

 Hvilke metoder, indsatser og praksisser har effekt på eller betydning for, at erhvervsskolerne 

udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan? 

 

 Hvilke metoder, indsatser og praksisser har effekt på eller betydning for, at tilliden til og trivslen 

på erhvervsskolerne styrkes? 
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Metoder, indsatser og praksisser: Herved forstås konkrete tiltag, som kan gennemføres på 

eller i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Der anvendes en bred forståelse af tiltag, som 

både dækker eksplicitte metoder, afgrænsede indsatser og mere løst definerede praksisformer. I 

rapporten anvendes herefter termen ’indsatser’ som en samlet betegnelse for de forskellige former 

for tiltag.  

 

Resultater og effekter: Herved forstås en ændring af et eller flere af de undersøgte resulta-

ter/effekter med en klart defineret/beskrevet årsag og/eller påvirkningsfaktor, dvs. indsats, meto-

de og/eller praksis med dokumenteret betydning for eller effekt på de undersøgte resultater.  

Resultater og effekter omhandler nedenstående fem forhold:  

 

 Overgange fra grundskole til erhvervsuddannelserne forstås både som vejledning og 

forberedelse i grundskolen samt uddannelsesparathed og adgangskarakterer til erhvervs-

uddannelserne. 

 

 Fastholdelse på erhvervsuddannelserne anvendes som samlet betegnelse for, at færre 

elever falder fra, og flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse. Elevfrafald og elev-

gennemførelse defineres som følger:  

 

o Elevfrafald: Elever stopper på en påbegyndt erhvervsuddannelse, inden den er 

fuldført.  Der kan være tale om to former for frafald: Dropout; at en elev stopper 

helt på en uddannelse uden at vende tilbage til uddannelsessystemet, og omvalg; 

at eleven fortsætter i erhvervsuddannelsessystemet eller bliver optaget på en an-

den uddannelse uden for erhvervsuddannelsessystemet. Dette kan ske både i 

umiddelbar forlængelse af, at eleven stoppede på den første uddannelse eller no-

get tid efter. 

o Elevgennemførelse: Elever gennemfører og består en påbegyndt erhvervsuddan-

nelse. 

 

 Faglighed: Elevernes almenfaglige samt erhvervsfaglige udbytte på erhvervsuddannelser-

ne, herunder at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.  

 

 Trivsel: Elevernes generelle trivsel på erhvervsuddannelserne. Trivsel refererer til elever-

nes almene velvære – både i forhold til deres fysiske og psykiske velvære. Selvværd, selv-

opfattelse og tiltro til egne evner er også en del af trivselsbegrebet, der omhandler, hvor-

dan elever selv oplever, at de indgår positivt i henholdsvis klassens/holdets sociale og fag-

lige fællesskab.10 

 

 Tillid: Virksomhedernes tilfredshed med og tillid i samarbejdet med erhvervsuddannelser-

ne. Vi anvender begrebet tillid i betydningen omdømme og anseelse, hvilket dækker, hvor-

ledes omverdenen ser på og forestiller sig en erhvervsskole. Tillid omhandler således i det-

te perspektiv omdømme og anseelse i den forstand, at virksomheder tror på, at skolerne i 

alle henseender gør deres arbejde godt i forhold til målet om at uddanne kvalificeret ar-

bejdskraft.11 

 

                                                
10 Denne definition af trivsel trækker på en forskningskortlægning om elevernes trivsel på folkeskoleområdet, som Rambøll gennemførte 

i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2014 (Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 

2014).  
11 Denne definition af trivsel er baseret på afgrænsning og forståelse af begrebet som det fremgår af Duch, Henriette & Larsen, Jette 

(2012): Skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler. VIE – Videnscenter for Erhvervspædagogik VIA University College (ikke 

publiceret, men offentligt tilgængelig på hjemmesiden www.ucviden.dk). 

http://www.ucviden.dk/
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 Elever: De unge, som eud-reformen og dermed nærværende kortlægning omhandler, omtales 

i kortlægningen dels som ’elever’ og dels som ’de unge’. Disse to betegnelser anvendes som 

samlede betegnelser for eud-reformens målgruppe – uagtet, at gruppen af unge er en hetero-

gen gruppe med forskellige karakteristika, forudsætninger, behov mm.  

 

1.3 Læsevejledning 

Ud over nærværende indledning og sammenfatning og perspektivering indeholder rapporten 

følgende seks kapitler: 

 

 Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den anvendte tilgang og metode i den systematiske 

kortlægning og syntese. Gennemgangen skaber overblik og transparens over den systematik 

og fremgangsmåde, der er anvendt. Øvrig dokumentation findes i bilag.  

 

 Kapitlerne 3 til 6 indeholder kortlægningens i alt fire tematiske synteser. Synteserne inde-

holder en samlet analyse af de inkluderede studier fordelt på hver af de fire klare mål.  

 

 Således indeholder kapitel 3 den første af fire tematiske synteser, baseret på en analyse 

af virkningsfulde indsatser beskrevet i de inkluderede studier, der omhandler målsætningen 

om, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen (mål 1). 

 

 Kapitel 4 indeholder en tematisk syntese af virkningsfulde indsatser beskrevet i de inklu-

derede studier vedrørende målsætningen om, at flere fuldfører en erhvervsuddannelse 

(mål 2). 

 

 I kapitel 5 præsenteres en tematisk syntese af virkningsfulde indsatser, som kan bidrage 

til at indfri målsætningen om, at alle elever bliver så dygtige, de kan (mål 3). 

 

 Kapitel 6 indeholder fjerde og sidste tematiske syntese baseret på en analyse af de inklu-

derede studier, der omhandler virkningsfulde indsatser, der kan understøtte målsætningen 

om at øge tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne (mål 4). 

 

Bilagsmaterialet omfatter følgende: 

 

 Bilag 1 indeholder søgeprotokol. 

 

 Bilag 2 indeholder søgestreng. 
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2. TILGANG OG METODE 

I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang, som er anvendt til udarbejdelse af nærværende 

systematiske kortlægning. Beskrivelsen omfatter en præsentation af den overordnede tilgang samt 

de specifikke metodiske valg, der er truffet i processen. Nøgleord i arbejdet med kortlægningen og 

de fire tematiske synteser har været systematik og transparens, og nedenstående beskrivelse har 

således til formål at tydeliggøre de enkelte trin i gennemførelsen af kortlægningen. Yderligere do-

kumentation for den anvendte metode findes i bilag 1 og 2. 

 

2.1 Den overordnede tilgang 

Den systematiske kortlægning og de fire tematiske synteser er gennemført dels med afsæt i inter-

nationale retningslinjer for gennemførelse af systematiske kortlægninger12, dels på baggrund af 

konkrete erfaringer med litteraturstudier, kortlægninger og reviews gennemført af Rambøll i de 

senere år. Der er på den baggrund anvendt en metodisk tilgang, der både er internationalt aner-

kendt inden for forskningsverdenen samt afprøvet og appliceret i en dansk sammenhæng. 

 

Tilgang til indsamling af viden: Den systematiske kortlægning 

Inden for review- og kortlægningstraditionen findes en række tilgange, der kan placeres på et 

kontinuum fra litteraturstudier over Rapid Evidence Assessments (REA) til systematiske forsk-

ningskortlægninger og endelig til et fuldt systematisk review.  

 

Der er visse overlap mellem disse tilgange men også markante forskelle. Overordnet set er de 

væsentligste forskelle mellem de alternative kortlægningstilgange, dels hvor lang tid de enkelte 

kortlægninger tager at gennemføre, dels i hvilken grad der arbejdes i bredden og dybden. Her-

med forstås, hvor stor en del af det undersøgte forskningsområde der tages med i reviewet (bred-

den), og hvor dybdegående der arbejdes med forskellige processer af reviewet (dybden).  

 

Derudover varierer tilgangen til viden også på tværs af de forskellige former for kortlægninger. 

Nogle kortlægninger har således et snævert fokus på forskning, der publiceres i nationale og 

internationale videnskabelige tidsskrifter, mens andre kortlægninger har et bredere fokus på 

såvel publiceret forskning som udviklingsprojekter, undersøgelser, evalueringer mv., der ikke nød-

vendigvis underlægges et eksternt review (faglig vurdering) og/eller udgives i videnskabelige tids-

skrifter.  

 

Nærværende kortlægning har karakter af en systematisk kortlægning. Denne kortlægningsform 

er valgt med henblik på systematisk at udarbejde en kortlægning af høj kvalitet og med analytisk 

dybde, samtidig med at der tages højde for projektets tidsmæssige afgrænsning og komplekse 

genstandsfelt. Indeværende kortlægning er derudover kendetegnet ved to primære forhold:  

 

 Kortlægningen anlægger for det første en bred forståelse af viden, og kortlægningen af-

dækker således både forskning, der er publiceret i videnskabelige tidsskrifter, og viden fra 

fx undersøgelser, evalueringer og udviklingsprojekter, der ikke er publiceret videnskabe-

ligt. Alle inkluderede studier er dog kvalitetsvurderet systematisk efter ens kvalitetsstan-

darder i kortlægningens genbeskrivelsesfase (jf. nedenfor), uanset om studierne er viden-

skabelig publiceret eller ej.   

 

 For det andet er kortlægningen gennemført med aktiv inddragelse af et internt eks-

pertpanel bestående af medarbejdere fra Metropol og VIA, der dels har en forsknings-

mæssig baggrund, dels er tilknyttet praksismiljøer på erhvervsuddannelsesområdet. For-

målet med inddragelse af ekspertpanelet er bl.a. at kvalificere kortlægningens gennemfø-

                                                
12 Jf. Gough et al.: An introduction to systematic reviews, London, Sage, 2012. 
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relse og indhold, således at kortlægningens resultater bedst muligt kan overføres og an-

vendes i en dansk erhvervsuddannelseskontekst.  

 

Tilgang til analyse af kortlægningens resultater: Den narrative syntese 

Ligesom der findes forskellige tilgange til at indsamle og kortlægge eksisterende viden, findes der 

også en række metoder til at kombinere, syntetisere og præsentere viden på13. I denne kortlæg-

ning anvendes en tilgang, der betegnes den narrative syntese. Den narrative syntese er særligt 

velegnet til at håndtere det forhold, at den indsamlede viden stammer fra studier gennemført i 

forskellige sammenhænge og kontekster og med forskellige metoder 14. Derudover er den narrative 

syntesetilgang velegnet til at udforske og finde mønstre på tværs af de inkluderede studier. 

 

Konkret har vi på baggrund af en analyse af de inkluderede studier med høj og middel evidens-

vægt identificeret tværgående temaer i litteraturen relateret til hvert af eud-reformens fire klare 

mål. Temaerne beskriver litteraturens bud på indsatser, der kan bidrage til realiseringen af et eller 

flere af reformens målsætninger. Der kan eksempelvis være tale om vejledningsindsatser, uddan-

nelsesafklarende forløb eller undervisnings- og læringsstrategier (jf. også afsnit 2.2).  

 

De identificerede temaer er herefter samlet i fire tematiske synteser15 - én syntese pr. mål – der 

giver et samlet overblik over kortlægningens vidensgrundlag for hvert af målene. Her skal det 

bemærkes, at såvel temaer som de enkelte studier kan relatere sig til flere mål. Af denne grund vil 

enkelte temaer og studier også optræde i flere af synteserne.  

 

De tematiske synteser indledes alle med en overordnet forandringsteori16, der tydeliggør, hvor-

dan og hvorfor de i studierne undersøgte indsatser kan bidrage til at realisere eud-reformens mål-

sætninger. Forandringsteorierne er således udarbejdet på baggrund af de inkluderede studier og 

giver et samlet overblik over de indsatser, resultater og effekter, der indgår i vidensgrundlaget for 

hver syntese.  

 

Hvert tema indledes med et kort oprids af, hvorvidt og hvordan indsatser under temaet virker. 

Konkret beskriver dette afsnit således de resultater og effekter, som indsatserne resulterer i på 

elev- eller skoleniveau. Herefter beskrives det, hvorfor indsatserne virker, som de gør. Der er med 

andre ord fokus på de virkningsfulde mekanismer, der aktiveres af en given indsats og afsted-

kommer, at indsatsen i sidste ende skaber resultater på elev- eller skoleniveau, dvs. indsatsernes 

årsags-virkningskæde. Endelig gives der for hvert tema en række konkrete bud på, hvordan de 

forskellige indsatser kan tilrettelægges og gennemføres i praksis.   

 

  

                                                
13 Jf. Thomas et al.: Synthesis: Combining results systematically and appropriately, i Gough et al.: An introduction to systematic reviews, 

London, Sage, 2012. 
14 Popay et al.: Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews. ESRC Methods Programme, 2006. 
15 Se Thomas et al.: Synthesis: Combining results systematically and appropriately. I Gough, et al.: An introduction to systematic re-

views. London: Sage, 2012. 
16 I kortlægningens syntese anvendes forandringsteori som en metode til at tydeliggøre sammenhængen mellem virkningsfulde indsatser 

og opnåede resultater på hhv. kort, mellemlang og lang sigt, som de er undersøgt i de inkluderede studier. Således illustrerer foran-

dringsteorien grafisk, hvad der er ændret/forandret (opnåede resultater), for hvem (målgruppen), hvordan (med hvilke indsatser) og 

hvorfor (med hvilket overordnet mål for øje). 
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2.2 Kortlægningens design og gennemførelse 

Overordnet set er den systematiske kortlægning tilrettelagt ud fra et undersøgelsesdesign, der 

indeholder fem faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser i processen. 

Figur 2-1: Faser i undersøgelsesdesignet 

 

Som det fremgår af figuren, indledes den systematiske kortlægning med udvikling af en søge-

protokol med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, som knytter an til de fire klare mål. Undersø-

gelsesspørgsmålene fremgår af nedenstående tabel.   

Tabel 2-1: Oversigt over mål, undersøgelsesspørgsmål og hovedtemaer 

Klare mål Undersøgelsesspørgsmål Hovedtemaer 

1. Flere elever 

skal vælge en 

erhvervsud-

dannelse direk-

te efter 9. og 

10. klasse 

Hvilke indsatser har effekt på eller betydning for, at 

flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte 

efter grundskolen? 

- Søgning og tilvalg af 
erhvervsuddannelse 

- Overgange fra grund-
skolen. 

 

2. Flere skal fuld-

føre en er-

hvervsuddan-

nelse 

Hvilke indsatser har effekt på eller betydning for, at 

flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse? 

- Fastholdelse (kvalitet 

på erhvervsskolerne) 

- Frafald. 

 

3. Erhvervssko-

lerne skal ud-

fordre alle ele-

ver, så de bli-

ver så dygtige, 

de kan 

Hvilke indsatser har effekt på eller betydning for, at 

erhvervsskolerne udfordrer alle elever, så de bliver 

så dygtige, de kan? 

- Faglige resultater  

- (kvalitet på erhvervs-

skolerne). 

 

 

4. Tilliden og 

trivslen på er-

hvervsskolerne 

skal styrkes 

Hvilke indsatser har effekt på eller betydning for, at 

tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne styrkes? 

- Tillid til erhvervssko-

lerne (fra aftagerside) 

- Trivsel blandt elever-

ne. 

 

Undersøgelsesspørgsmålene er formuleret med henblik på bredt at afsøge viden om indsatser17, 

der kan bidrage til at realisere de fire klare mål. Det indebærer, at kortlægningen er gennemført 

uden på forhånd at definere bestemte typer af indsatser, der forventes (fx på baggrund af tidligere 

forskning) at kunne bidrage til realiseringen af målene18.   

 

Som led i udviklingen af søgeprotokollen udvikles også kortlægningens søgetermer. Søgetermer-

ne er udviklet og kvalificeret på en workshop med deltagelse af det interne ekspertpanel, medar-

bejdere fra STUK såvel som læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet. Denne proces 

er gennemført med henblik på at præcisere kortlægningens scope (fokus) og sikre, at søgetermer-

                                                
17 Som nævnt i kortlægningens indledning anvendes ’indsatser’ som samlet betegnelse for det, der i undersøgelsesspørgsmålene omtales 

’metoder, indsatser og praksisser’.  
18 Her bemærkes det også, at kortlægningstraditionen indebærer, at søgelyset rettes mod bestemte dele af et givent forskningsfelt, og 

at en kortlægning ikke kan eller har til hensigt at afdække al forskning om et givent genstandsfelt. Nærværende kortlægning har således 

haft til hensigt at afdække viden mere eller mindre direkte relateret til hovedtemaer i eud-reformen snarere end at afdække alt tilgæn-

gelig forskning om erhvervsuddannelserne, hvilket også afspejles i kortlægningens søgeprotokol (jf. bilag 1). 

Søgeproces
Screening 

(tilpasning af 
scope)

Vurdering af 
studier 

(genbeskrivelse)

Afrapportering 
(syntese)

Udvikling af 
søgeprotokol
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ne så vidt muligt dækker alle relevante perspektiver på de opstillede undersøgelsesspørgsmål (se 

også bilag 1, der indeholder kortlægningens søgeprotokol).  

Den samlede søgeprotokol danner afsæt for kortlægningens anden fase; den systematiske sø-

geproces. Den systematiske søgeproces er gennemført ved hjælp af en tostrenget søgestrategi 

bestående af dels en systematisk søgning i relevante forskningsdatabaser, dels en supplerende 

håndholdt søgning. Den systematiske søgning i forskningsdatabaser er gennemført af Metropols 

bibliotekarfunktion, mens den håndholdte søgning er foretaget af Rambøll med input fra kortlæg-

ningens interne ekspertpanel.  

 

De tre øvrige faser i kortlægningen, der omfatter screening, kvalitetsvurdering af studier og afrap-

portering, beskrives i forlængelse af nedenstående figur, der detaljeret illustrerer kortlægningens 

forløb fra identificering af det samlede antal studier til afrapportering i form af de fire synteser. 

Figur 2-2: Filtrering af studier fra søgning til kortlægning og synteser 
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Som det fremgår af ovenstående figur, resulterer den indledende systematiske søgning i 10.141 

studier på tværs af databaserne, mens den håndholdte søgning resulterer i 63 studier. Da flere 

studier optræder i mere end én database, er det nødvendigt at fjerne dupletter, således at hvert 

studie kun indgår i kortlægningens vidensgrundlag én gang. I forlængelse af søgningen fjernes der 

således 762 dupletter, hvorved det samlede antal identificerede studier reduceres til 9.442. 

 

I umiddelbar forlængelse af søgeprocessen gennemføres den systematiske screening. I første 

omgang screenes hvert studie på baggrund af titel og/eller abstract i henhold til de inklusions- og 

eksklusionskriterier, der er opstillet i kortlægningens søgeprotokol. På baggrund af screeningen 

frasorteres de studier, der fx falder uden for kortlægningens tidsmæssige, geografiske og emne-

mæssige afgrænsning (se i øvrigt bilag 1, der indeholder kortlægningens søgeprotokol). Under 

screeningsprocessen ekskluderes således 8.870 studier fra den systematiske søgning og 23 studier 

fra den håndholdte søgning, hvorved det samlede antal inkluderede studier reduceres til 546. Stu-

dierne er hovedsagligt ekskluderet, fordi studierne falder uden for kortlægningens emnemæssige 

eller geografiske afgrænsning.  

 

Den systematiske screening suppleres herefter med en grundigere metodisk screening af de 546 

inkluderede studier. Dette sker for at nedbringe antallet af inkluderede studier til et niveau, der er 

analytisk håndterbart inden for kortlægningens tidsmæssige rammer. Som led i processen scree-

nes studierne på baggrund af en fuldtekstlæsning, og studier af lav metodisk kvalitet frasorteres. 

387 studier ekskluderes på baggrund af den metodiske screening, hvorefter antallet af inkluderede 

studier er 15919. 

 

Efter søgeprocessen indledes genbeskrivelsesfasen, hvor de 159 endeligt inkluderede studier 

læses i fuldtekst, kvalitetsvurderes og genbeskrives. Hvert studie genbeskrives og kvalitetsvurde-

res med afsæt i en fast skabelon, der indeholder en række spørgsmål til studiernes indhold såvel 

som metodiske kvalitet. De indholdsmæssige spørgsmål vedrører bl.a. studiets formål, målgruppe 

og skolekontekst samt indhold i og resultater af de indsatser, som studierne undersøger. De meto-

diske spørgsmål vedrører studiets metodiske kvalitet, metodiske relevans samt emnemæssige 

relevans og danner baggrund for vurderingen af studiernes samlede evidensvægt, der enten kan 

være høj, medium eller lav. Den samlede evidensvægt beror således på en systematisk vurdering 

af studiernes metodiske kvalitet og relevans, samt emnemæssige relevans, hvilket beskrives mere 

udførligt i afsnit 2.3.2.  

 

På baggrund af genbeskrivelsesprocessen vurderes 76 studier til at have lav evidensvægt, mens 

83 studier vurderes til at have enten medium eller høj evidensvægt. Kun studier med medium eller 

høj evidensvægt indgår i kortlægningens synteser.  

 

Afslutningsvist afrapporteres kortlægningens vidensgrundlag i fire tematiske synteser. Afrappor-

teringen af de tematiske synteser sker som også tidligere nævnt på baggrund af en grundig 

tværgående analyse af studierne med medium og høj evidensvægt. I den tværgående analyse 

kategoriseres studierne under hvert af de fire klare mål i en række overordnede temaer. Temaerne 

afspejler udbredte indsatser, metoder og praksisser, der går på tværs af de inkluderede studier. 

    

  

                                                
19 Både den systematiske og den metodiske screening af studier på dansk, norsk, svensk og engelsk er gennemført af tre konsulenter fra 

Rambøll, der dels har omfattende erfaringer med kortlægningsdisciplinen, dels har været i tæt dialog igennem hele screeningsprocessen. 

Screeningen af de tyske studier er gennemført af to medarbejdere fra Rambølls uddannelsesafdeling i Tyskland, der dels har erfaringer 

med at gennemføre systematiske kortlægninger, dels er introduceret grundigt til kortlægningens scope og genstandsfelt forud for scree-

ningsprocessen. Endelig er screeningen af de tyske studier superviseret og gennemført med tæt sparring fra konsulentteamet i Dan-

mark. Screeningen er således gennemført af et meget smalt konsulentteam med henblik på at sikre stringens i tilgangen til screeningen 

på tværs af teamets medlemmer. 
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2.3 Karakteristik af den indsamlede viden 

I nedenstående afsnit gives en overordnet karakteristik af den indsamlede viden. Dette omfatter 

en kort beskrivelse af studiernes fordeling på de fire klare mål, studiernes geografiske spredning 

og studiernes anvendte undersøgelsesdesign. Herefter følger en beskrivelse af processen med at 

kvalitetsvurdere studierne og bestemme studiernes evidensvægt.  

 

Generel karakteristik 

Kortlægningen omhandler eud-reformens fire klare mål, og de 83 inkluderede studier fordeler sig 

således på tværs af disse. For flere af de inkluderede studier gælder, som tidligere nævnt, at de er 

relevante for mere end ét af de fire mål, hvorfor samme studie kan optræde under flere mål. Ne-

denstående tabel viser antallet af studier fordelt pr. mål. 

  

Tabel 2-2: Antal studier fordelt på de fire klare mål 

Mål Antal studier 

Mål 1 25 

Mål 2 42 

Mål 3 40 

Mål 4 21 

N= 128. Note: Kun studier med middel eller høj evidens er medtaget. Nogle studier er repræsenteret under flere mål. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, relaterer en stor del af de inkluderede studier sig til hhv. 

mål 2 og 3. Der er således 41 studier, som omhandler indsatser, der har til hensigt at styrke fast-

holdelsesgraden på erhvervsuddannelserne, mens 40 studier undersøger indsatser, der skal styrke 

fagligheden på erhvervsuddannelserne. Der er derimod kun 25 studier, som beskæftiger sig med 

indsatser, der har til hensigt at styrke overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelse, mens 21 

studier sætter fokus på indsatser, der iværksættes med henblik på at styrke tilliden til og trivslen 

på erhvervsuddannelserne.   

 

I forhold til studiernes geografiske spredning kan studierne overordnet set grupperes i hhv. inter-

nationale og nordiske studier.  Internationale studier omfatter i den forbindelse undersøgelser 

gennemført i EU-lande (ekskl. Norden), Schweiz, USA, Canada, Australien eller New Zealand, 

mens nordiske studier omfatter studier gennemført i hhv. Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Nedenstående tabel viser antallet af internationale hhv. nordiske studier.  

 

Tabel 2-3: Antal internationale og nordiske studier 

Land Antal studier 

International 41 

Nordisk 40 

International og nordisk 2 

N = 83. Note: Medtaget i oversigten er kun studier med middel eller høj evidens. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der stort set lige mange internationale og nordiske studier inklu-

deret i kortlægningen. Der er således 41 studier, der er gennemført i en international kontekst, 

mens 39 studier er gennemført i en nordisk kontekst. Der er to studier, der er gennemført både i 

en international og nordisk kontekst.  
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Nedenstående tabel viser studiernes konkrete fordeling på lande. 

Tabel 2-4: Studiernes fordeling på lande 

Land Antal studier 

Danmark 34 

USA 17 

Australien 4 

Estland 1 

Holland 9 

Tyskland 5 

Portugal 1 

England 1 

Schweiz 4 

Finland 2 

Norge 4 

Sverige 1 

EU-lande m.fl. 2 

N = 83. Note: Medtaget i oversigten er kun studier med middel eller høj evidens.  

 

Tabellen viser, at studierne har en relativ bred geografisk dækning. Størstedelen af studierne er 

gennemført i Danmark eller USA. Det gælder for hhv. 32 og 17 af studierne. Derudover er ni af de 

inkluderede studier gennemført i Holland, mens fire studier er gennemført i hhv. Australien, Tysk-

land, Schweiz og Norge. Endelig er der også 1-2 studier, som er gennemført i Estland, Portugal, 

Finland hhv. Sverige.  
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Idet kortlægningen anvender en bred forståelse af viden, er der forventeligt en meget stor spred-

ning i de undersøgelsesdesigns, der anvendes i de enkelte studier. Dette fremgår også af tabellen 

nedenfor, hvor studierne er opdelt i henhold til undersøgelsesdesign.  

 

Tabel 2-5: Studiernes undersøgelsesdesign 

Forskningsdesign Antal studier 

Randomiseret kontrolleret forsøg 6 

Kontrolleret forsøg 2 

Kvasi-eksperiment 3 

Før- og eftermålinger 1 

Tværsnitsundersøgelse 10 

Systematisk review 2 

Kvalitativt casestudie 18 

Kvalitativt følgestudie 1 

Mixed methods 25 

Metaevaluering 1 

Longitudinalt studie 3 

Longitudinalt kohortestudie 1 

Longitudinalt tværsnitsundersøgelse 1 

Longitudinalt kvasi-eksperiment 2 

Longitudinalt kvasi-eksperimentelt kohorte studie 1 

Longitudinalt kvasi-eksperiment m. før- og eftermåling 1 

Etnografisk studie 2 

Litteratur review og kvalitativt casestudie 1 

Komparativ analyse 2 

N = 83. Note: Medtaget i oversigten er kun studier med middel eller høj evidens. 

 

Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af studierne baseret på et mixed methods-design, 

hvor forskellige metoder kombineres (eksempelvis tværsnitsundersøgelse og casestudier). Dette 

gælder for 24 ud af 83 studier, dvs. næsten en tredjedel. Derudover er der 18 kvalitative casestu-

dier og ti studier, der baserer sig på tværsnitsundersøgelser. Seks af de inkluderede studier er 

baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg, mens der er hhv. tre kvasi-eksperimenter og tre 

longitudinale studier20. Mindre hyppigt anvendte forskningsdesign i de inkluderede studier omfatter 

før- og eftermålinger, kvalitative følgestudier, metaevalueringer samt longitudinale kohorte- og 

tværsnitsundersøgelser. Endelig indgår to kontrollerede forsøg og to systematiske reviews (se 

desuden afsnit 2.4 for en drøftelse af vidensgrundlagets udsagnskraft). 

 

  

                                                
20 Det bemærkes, at der ikke umiddelbart er systematiske geografiske mønstre og bias i anvendelsen af bestemte undersøgelsesdesign. 

Der er således ikke tale om, at bestemte undersøgelsesdesign er mere udbredte i nogle lande frem for andre.  
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Vurdering af studiernes metodiske kvalitet og evidensvægt 

Vurderingen af studiernes metodiske kvalitet og relevans er baseret på tre forskellige evidensvæg-

te, der tilsammen danner grundlag for tildeling af studiernes samlede evidensvægt. Det drejer sig 

om følgende evidensvægte:  

 

 Evidensvægt A vedrører studiets metodiske kvalitet og relaterer sig derved til en vurdering af 

pålideligheden af primærstudiets resultater på baggrund af de videnskabeligt accepterede 

normer for det anvendte undersøgelsesdesign. 

 

 Evidensvægt B vedrører studiets metodiske relevans og indebærer derved en vurdering af 

hensigtsmæssigheden af det anvendte undersøgelsesdesign i primærstudiet i forhold til det 

undersøgelsesspørgsmål, som studiet ønsker at besvare.  

 

 Evidensvægt C vedrører studiets emnemæssige relevans og indebære derved en vurdering af 

hensigtsmæssigheden af studiets fokus i forhold til de problemstillinger og undersøgelses-

spørgsmål, der er i fokus i kortlægningen. Det handler om at vurdere, om kortlægningens un-

dersøgelsesspørgsmål berøres perifert eller centralt i primærstudiet. 

 

Under hver evidensvægt tildeles studierne enten høj, medium eller lav evidens afhængigt af studi-

ets metodiske kvalitet og relevans samt studiets emnemæssige relevans for kortlægningen. Heref-

ter tildeles studierne en samlet evidensvægt. Dog bemærkes her, at evidensvægt A - studiets me-

todiske kvalitet – vejer tungere end de to øvrige evidensvægte, når den samlede evidensvægt 

afgøres.  

 

Et studie vurderes til at have en høj samlet evidensvægt, når studiet både har en høj metodisk 

kvalitet og er af høj relevans for kortlægningens undersøgelsesspørgsmål. Mere specifikt indebæ-

rer dette, at studiet skal være gennemført i overensstemmelse med de gældende videnskabelige 

krav inden for det anvendte undersøgelsesdesign og såvel emnemæssigt som metodisk behandle 

kortlægningens undersøgelsesspørgsmål centralt. Når et eller flere af de nævnte forhold ikke er 

opfyldt i tilstrækkelig grad, vurderes studiet med medium evidensvægt. Såfremt mange af de 

ovennævnte forhold ikke er opfyldt, og der derved er betydelige usikkerheder forbundet med stu-

diets resultater, vurderes studiet med lav evidensvægt.  

 

Det er vigtigt at understrege, at studier, der er blevet tildelt en høj evidensvægt, fortsat kan være 

kendetegnet ved enkelte metodiske eller analytiske opmærksomhedspunkter. På et overordnet 

plan er studierne dog af en høj metodisk kvalitet, og usikkerheden omkring studiernes resultater 

er derfor minimale. Studier tildelt en medium evidensvægt kan derimod have flere metodiske eller 

analytiske mangler. Der kan fortsat fæstnes lid til studiernes resultater, men usikkerhedsmarginen 

er større end i studierne med høj evidensvægt.  

 

Det skal fremhæves, at kvalitetsvurderingen af forskningens resultater udelukkende tager afsæt i 

studiernes beskrivelser. Det betyder, at kvalitetsvurderingen og bestemmelse af evidensvægt i høj 

grad afhænger af afrapporteringen i studierne. Det er således en forudsætning for, at et studie kan 

tildeles høj eller medium evidensvægt, at studiet er afrapporteret med tilstrækkelig gennemsigtig-

hed og indeholder information om studiets undersøgelsesspørgsmål, metodiske fremgangsmåde, 

dataindsamlings- og analysestrategier samt resultater. 
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Tabellen nedenfor viser antallet af studier med medium hhv. høj evidensvægt fordelt på mål.  

Tabel 2-6: Studiernes samlede evidensvægt fordelt på. mål 

Evidensvægt Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 

Medium evidens 20 33 28 16 

Høj evidens 5 9 12 5 

Studier i alt 25 42 40 21 

 

Overordnet set viser tabellen, at det for samtlige fire mål gælder, at størstedelen af de inkluderede 

studier er tildelt en medium evidensvægt, mens kun et begrænset antal studier er kendetegnet 

ved en høj samlet evidensvægt. For mål 1 og 2 har kun omkring en femtedel af de inkluderede 

studier en høj evidensvægt, mens det samme gælder for ca. en tredjedel af de inkluderede studier 

under mål 3 og knap en fjerdedel af studierne under mål 4. Implikationerne heraf drøftes yderlige-

re i nedenstående afsnit, der berører udsagnskraften af kortlægningens vidensgrundlag.   

 

2.4 Vidensgrundlagets udsagnskraft og kortlægningens scope  

Generelt er det kendetegnende for kortlægningens samlede vidensgrundlag, at de inkluderede 

studier kun i begrænset omfang anvender undersøgelsesdesign, der placerer sig højest i evidens-

hierarkiet (fx randomiserede kontrollerede designs og kvasi-eksperimentelle designs) og dermed 

kan dokumentere effekter af indsatser. Hovedparten af studierne anvender kvalitative under-

søgelsesdesign og/eller deskriptive kvantitative designs, der alene kan sandsynliggøre, at en given 

indsats bidrager til realiseringen af de pågældende mål.  

 

Samtidig er der en række kendetegn ved de få studier, der anvender undersøgelsesdesign placeret 

højest i evidenshierarkiet, som medfører, at vi ikke på baggrund af studiernes analyser kan kon-

kludere noget entydigt om effekternes generaliserbarhed eller størrelse, dvs. om nogle ind-

satser er mere effektive end andre og for hvem. Det skyldes en kombination af flere forhold, her-

under eksempelvis:  

 

- Små stikprøver: I flere af de studier, der beror på fx randomiserede kontrollerede forsøg eller 

kvasi-eksperimentelle designs, indgår der meget få elever i indsats- og kontrolgruppe. Dette 

mindsker studiernes udsagnskraft trods anvendelsen af metoder placeret højest i evidenshie-

rarkiet.  

 

- Forskellige målgrupper: Målgrupperne for de indsatser, der undersøges ved hjælp af solide 

effektanalyser i de inkluderede studier, er meget forskellige. Det gælder eksempelvis målgrup-

pernes alder, uddannelsesmæssige baggrund, erhvervsretning og anciennitet på uddannelsen. 

Det betyder, at der kun i ringe omfang er mulighed for at lave valide sammenligninger eller 

metaanalyser af effektanalyserne i de inkluderede studier og på den baggrund vurderer, om 

nogle indsatser er mere effektive end andre i forhold til bestemte målgrupper.   

 

- Begrænset brug af standardiserede effektmål: I forlængelse af ovenstående er det ken-

detegnende for de effektstudier, der indgår i kortlægningen, at de kun i meget begrænset om-

fang beror på standardiserede og validerede effektmål og måleredskaber. I langt de fleste til-

fælde er de anvendte effektmål udarbejdet med afsæt i den indsats, der undersøges. Effekt-

målene er således meget specifikke for den konkrete indsats, der afprøves i studiet. Det bety-

der, at effekterne kun i begrænset omfang kan generaliseres bredere end til den konkrete ind-

sats, målgruppe og kontekst, som de enkelte studier omhandler.  
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I tillæg til ovenstående kan en stor del af de inkluderede studier alene tildeles en medium evi-

densvægt, hvilket vil fremgå af de enkelte synteser. I de fleste tilfælde skyldes det, at studierne 

har metodiske mangler, der skaber en usikkerhedsmargin i forhold til robustheden af studiernes 

resultater. Der er således ikke tale om, at studierne emnemæssigt falder i periferien af kortlæg-

ningens scope (evidensvægt C). Der er i højere grad tale om, at studierne kun delvist lever op til 

de videnskabelige krav til de undersøgelsesdesign, der anvendes i studierne (evidensvægt A), eller 

at studierne fx forsøger at dokumentere effekter ved hjælp af kvalitative undersøgelsesdesign 

(evidensvægt B).  

 

Alt i alt medfører ovenstående, at kortlægningens belysning af dokumenterede effekter (jf. 

kortlægningens opdrag) er begrænset. Den sparsomme dokumentation af effekter skyldes, at der 

generelt mangler solide kvantitative data på erhvervsuddannelsesområdet, og/eller at de teoreti-

ske og metodiske traditioner inden for det forskningsfelt, der beskæftiger sig med erhvervsuddan-

nelserne, kun i begrænset omfang er orienteret mod anvendelsen af evidensbaserede metoder 

som fx randomiserede kontrollerede forsøg. Det gælder ikke bare i Danmark, men også internatio-

nalt. Begge dele er problematikker, der også tidligere er rejst i forskningslitteraturen om erhvervs-

uddannelserne21.  

 

Selvom de inkluderede studier således primært beror på undersøgelsesdesign, der ikke på stati-

stisk vis kan dokumentere effekter af indsatser, er det dog alligevel muligt at udlede indikationer 

på resultater på baggrund af de inkluderede studier. Mange af studierne belyser således resulta-

ter af konkrete indsatser kvalitativt, fx deltagende elevers oplevede udbytte af en konkret indsats. 

I bearbejdning og analyse af kortlægningens vidensgrundlag har vi således haft fokus på dybdegå-

ende at beskrive de virkningsfulde mekanismer (potentielle og faktiske), der kan identificeres i de 

inkluderede studier. I de enkelte synteser i kortlægningens kapitel 3-6 vender vi tilbage til kvalite-

ten af det vidensgrundlag, som syntesen hviler på, og dermed hvilken udsagnskraft analysens 

resultater har.  

 

2.5 Ligheder og forskelle mellem erhvervsuddannelsessystemer i forskellige lande 

Formålet med nærværende kortlægning er at afdække solid viden om, hvad der virker i forhold til 

realisering af de klare mål på erhvervsskoleområdet i Danmark. I tråd med traditionen inden for 

systematiske kortlægninger søger vi viden nationalt og internationalt, jf. tidligere i dette kapitel, 

hvor der er redegjort for studiernes fordeling på lande.  

 

Det gælder som et generelt opmærksomhedspunkt for kortlægningen, at den indsamlede forskning 

og viden i øvrigt har til formål at inspirere og udvikle arbejdet med at realisere de fire klare mål, 

dvs. at bidrage til, at videns- og evidensbasere indsatsen med erhvervsuddannelsesreformen. Der-

imod giver kortlægningen ikke ’opskrifter’ i den forstand, at viden om indsatser direkte overføres 

og kopieres uden hensyn til lokale behov og kapacitet. 

 

En yderligere dimension af begrebet ’overførbarhed’ er, at en stor del af den indhentede viden er 

international, og at erfaringer således er opsamlet i andre (erhvervs)skolekontekster end den dan-

ske. Derfor er graden af overførbarhed fra en international sammenhæng til en dansk kontekst et 

relevant opmærksomhedspunkt. 

 

  

                                                
21 Se fx Eichhorst et al. (2015): “A Road Map to Vocational Education and Training in Industrialized Countries”, ILR Review, 68 (2): 314-

337. 
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Dog skal det understreges, at udfordringen er mindre i nærværende kortlægning end i kortlægnin-

ger gennemført på andre uddannelsesområder22. Det skyldes, at en forholdsvis stor andel af de 

inkluderede studier i denne kortlægning er danske, jf. tabel 2-4 tidligere i dette kapitel. Her vil 

spørgsmålet om overførbarhed alt andet lige være mindre relevant, om end der kan være studier 

gennemført i en historisk kontekst, hvor eventuelle virkningsfulde indsatser skal tilpasses gælden-

de lovgivning og rammebetingelser i øvrigt. 

 

For så vidt angår de internationale studier, er opmærksomheden på overførbarhed anderledes 

relevant. Den samlede oversigt over inkluderede studier viser, at det særligt er studier fra USA, 

Holland, Tyskland, Schweiz og Norge, der er medtaget i nærværende kortlægning. Det er ikke 

hensigten i nærværende kortlægning at lave en fuldstændig gennemgang af disse landes er-

hvervsuddannelsessystemer23, men vi har i stedet valgt at fremhæve en række pointer, der skal 

tages højde for, når man taler om overførbarhed til en dansk kontekst. Disse oplistes i det følgen-

de: 

 

 Helt overordnet bemærkes det, at nogle af de inkluderede studier har oprindelse i lande, 

der grundlæggende har forskellige erhvervsuddannelsessystemer. Erhvervsuddannel-

se i Danmark er kendetegnet ved vekseluddannelsesprincippet, hvor den teoretiske del fo-

regår på en skole, mens den praktiske del finder sted på en arbejdsplads/virksomhed. Det-

te duale system, hvor der er fokus på, at såvel skole- som praktikforløb indgår i en samlet 

uddannelse, findes udover Danmark i en række europæiske lande, bl.a. Norge, Østrig, 

Tyskland og Schweiz. Vekseluddannelsessystemet findes ikke på samme vis i USA, der i 

langt højere grad er skolebaseret, og hvor brugen af lære- og praktikpladser er begrænse-

de. Brugen af lærepladser og lignende virksomhedsbaseret træning er i højere grad knyttet 

til voksenuddannelse24. 

 

 Et andet opmærksomhedspunkt er forskelle relateret til overgange, dvs. hvornår i skole-

forløbet, at en elev/studerende går fra grundskole til erhvervsuddannelse. I Danmark sker 

dette typisk efter 9. eller 10. klasse (grundskolen), og erhvervsuddannelser klassificeres 

entydigt som ungdomsuddannelser. I Danmark overgår man således til en erhvervsuddan-

nelse efter grundskolen – med mindre at erhvervsuddannelsen tages som voksenuddan-

nelse. I eksempelvis USA, hvorfra flere studier i nærværende kortlægning har sin oprindel-

se, er billedet langt mere komplekst. Erhvervsuddannelse – eller snarere erhvervsrettet 

uddannelse – gives på flere uddannelsesniveauer. Det gælder i udskolingen (middle 

school), i high schools (ofte refereret til som ”comprehensive high schools”) samt på Tech-

nical Colleges, der typisk udbyder programmer målrettet et fag/erhverv efter ungdomsud-

dannelsen (high schools). Erhvervsuddannelse benævnt i den internationale litteratur som 

vocational education and training (VET), herunder career and technical education (CTE) 

udbydes således i en række andre lande på andre – og flere – niveauer end i Danmark. 

 

 Et tredje opmærksomhedspunkt er adgang til og brugen af praktik. Sikring af praktik-

pladser er en afgørende præmis for at få erhvervsuddannelsessystemet til at virke i Dan-

mark, og det er lige så velkendt, at det er en udfordring at sikre det tilstrækkelige antal 

pladser til eud-eleverne. I Danmark er det skolens ansvar at være opsøgende i forhold til 

at finde praktikpladser i samarbejde med eleverne. I Norge tildeles praktikpladser fra regi-

onale ’Opplæringskontorer’, etableret af arbejdsgiverorganisationerne, og i Schweiz er det 

                                                
22 Se fx de seks kortlægninger gennemført på folkeskoleområdet i Danmark i 2014. Kortlægningerne kan tilgås her: 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer/Publikationer-fra-forskningsprojekter.   
23 Egnede kilder til beskrivelser af nationale eud-/VET-systemer findes via organisationen Cedefop (EU+) samt OECD (her også USA), jf. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet og http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-

school/ASkillsbeyondSchoolReviewoftheUnitedStates.pdf.  
24 Se fx Eichhorst, W. et al.: A road map to vocational education and training in the industrialized countries, ILF Review, 68(2), March 

2015. 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer/Publikationer-fra-forskningsprojekter
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ASkillsbeyondSchoolReviewoftheUnitedStates.pdf
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ASkillsbeyondSchoolReviewoftheUnitedStates.pdf
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et adgangskriterie, at man har en praktikplads. Der er således vidt forskellige regler og 

praksisser mellem landene i forhold til praktik. 

 

Afslutningsvist skal det dog bemærkes, at den viden, der er identificeret som led i kortlægningen, 

har fokus på kendetegn ved virkningsfulde indsatser, som er relativt generelle og understøttes af 

både dansk og international viden i langt de fleste tilfælde. Således vurderes det, at syntesernes 

resultater i større eller mindre omfang er overførbare til en dansk erhvervsuddannelseskon-

tekst, til trods for forskelle i erhvervsuddannelsessystemer, forskellige overgangstidspunkter og 

forskellig adgang til og brug af praktik. 
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3. MÅL 1: FLERE SKAL VÆLGE EN ERHVERVSUDDANNELSE 

Danmark har brug for dygtige faglærte, og derfor er en af ambitionerne med eud-reformen, at 

erhvervsuddannelserne i højere grad skal være et attraktivt førstevalg for flere unge.  

 

Imidlertid søger færre og færre unge ind på erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen. For 

ti år siden søgte ca. 30 pct. af de unge ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 

klasse. I 2013 er dette tal faldet til 19 pct.25. 

 

Med reformen er det således hensigten, at den vigende søgning til erhvervsuddannelserne blandt 

danske unge skal vendes, så flere unge søger ind og bliver optaget på erhvervsuddannelserne 

direkte efter 9. eller 10. klasse. Konkret udmøntes reformens målsætning i følgende resultatmål: 

 

 

Resultatmål 1: Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal 

op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i 2025.  

 

 

For at realisere dette mål er der behov for en betydelig indsats. Det forudsætter overblik over den 

bedste tilgængelige viden om virkningsfulde indsatser, der kan inspirere og understøtte skolernes 

bestræbelser på at øge overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne.  

 

I dette kapitel præsenteres en narrativ, tematisk syntese af viden fra internationale og nationale 

forsknings- og udviklingsprojekter relateret til målet om, at flere unge skal vælge en erhvervsud-

dannelse direkte efter grundskolen. Der indgår i alt 25 studier i nærværende syntese. 

 

Syntesen består af to temaer, der overordnet set repræsenterer virkningsfulde indsatser, som 

går på tværs af de studier, der indgår i syntesen. Der er tale om forskellige vinkler på og tilgange 

til at øge overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne. Temaerne opridses kort neden-

for:   

 

 Det første tema handler om vejledning og omfatter en række studier, der bl.a. sætter fokus 

på, hvordan en styrket og målrettet vejledningsindsats i grundskolen kan være med til at un-

derstøtte, at unge bliver i stand til at træffe mere kvalificerede uddannelsesvalg, og at søgnin-

gen til erhvervsuddannelserne øges.  

 

 Det andet tema sætter fokus på, hvordan forskellige former for uddannelsesafklarende og 

forberedende forløb bl.a. kan være med til at øge unges kendskab til erhvervsuddannelser-

ne, at kvalificere unges valg af ungdomsuddannelse og at gøre det mere attraktivt for unge at 

vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Samtidig handler temaet om, hvordan 

uddannelsesafklarende forløb kan styrke de unges tiltro til, at de kan gennemføre en erhvervs-

uddannelse, og skabe mere sammenhængende uddannelsesveje for unge i overgangen fra 

grundskole til erhvervsuddannelse.   

  
Temaerne er ikke gensidigt udelukkende. Der er således i flere tilfælde tale om, at temaerne er 

kendetegnet ved fælles træk, ligesom en række indsatser beror på de samme virkningsfulde me-

kanismer og komponenter på tværs af temaerne.  

 

Den tematiske syntese er baseret på en tværgående analyse af de inkluderede studier med fokus 

på at præsentere et samlet billede af, hvad der virker og hvorfor i relation til mål 1.  

 

 

                                                
25 Jf. Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014.   
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Det betyder, at de præsenterede sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede re-

sultater er sammenfattet på tværs af flere inkluderede studier. Samtidig fremhæves nogle studier 

mere end andre i syntesen, hvilket skyldes, at de på forskellig vis er særligt relevante eller eksem-

plariske. Det kan fx gælde i forhold til studiets evidensniveau, detaljeringsgrad i beskrivelse af den 

undersøgte indsats eller fokus på relevante implementeringsforhold, som vurderes vigtige at frem-

hæve.   

 
I syntesen optræder derudover en række centrale begreber, der anvendes ud fra den forståelse, 

som er præsenteret i de inkluderede studier. Det betyder, at begrebsbrug i syntesen afspejler stu-

diernes fokus og tilgang. Endvidere er begreber fra internationale studier hovedsageligt direkte 

oversat, men i enkelte tilfælde er der foretaget en mere fortolkende oversættelse til tilsvarende 

begreber i dansk sammenhæng. Så vidt centrale begreber defineres i studierne, er dette gengivet i 

syntesen 

 

I figuren nedenfor præsenteres syntesens overordnede forandringsteori, der har til formål at be-

skrive sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede resultater og effekter relateret 

til overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelserne, som de fremkommer på tværs af de in-

kluderede studier. Desuden ekspliciterer forandringsteorien de væsentlige mellemkommende re-

sultater, der understøtter overgangen til samt søgning og optag på erhvervsuddannelserne. Den 

grafiske illustration af forandringsteorien præsenterer disse sammenhænge på et overordnet ni-

veau, mens de illustrerede sammenhænge nuanceres og udfoldes yderligere under hvert af synte-

sens temaer, hvor også centrale begreber løbende præsenteres. 

Figur 3-1: Forandringsteori for mål 1 – Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 

 
Det ses af forandringsteorien, at der er to overordnede temaer – vejledning samt uddannelsesaf-

klarende og forberedende forløb – der hver især rummer virkningsfulde indsatser til indfrielse af 

mål 1 om at gøre erhvervsuddannelserne til et mere attraktivt førstevalg for flere unge. 
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Under temaet vejledning peger de inkluderede studier på, at virkningsfulde indsatser kan bidrage 

til, at eleverne i øget grad reflekterer over og opnår indsigt i egne interesser og fremtidige uddan-

nelses- og jobønsker, at de spejler og identificerer sig med rollemodeller på erhvervsuddannelser-

ne, og at de får øget kendskab til uddannelses- og jobmuligheder på erhvervsuddannelsesområ-

det. På længere sigt peger studierne på, at dette medvirker til, at eventuelle fordomme om er-

hvervsuddannelserne nedbrydes, ligesom de unge opnår øget uddannelsesafklaring. Studierne 

peger på, at dette bidrager til at skabe bedre match af de unges interesser og uddannelsesvalg. På 

lang sigt understøtter dette ifølge studierne, at de unges uddannelsesparathed og motivation for at 

søge om optagelse på erhvervsuddannelser styrkes, og at de unge træffer et mere kvalificeret 

uddannelsesvalg, hvilket igen bidrager til øget motivation og engagement i forhold til uddannelse 

blandt de unge.  

 

Under temaet uddannelsesafklarende og forberedende forløb viser de inkluderede studier, at 

virkningsfulde indsatser kan medføre, at de unge på kort sigt får øget indblik i uddannelses- og 

jobmuligheder på erhvervsuddannelsesområdet samt de fagfaglige krav på erhvervsuddannelser-

ne, bl.a. ved at de unge stifter bekendtskab med forskellige erhverv i forskellige autentiske og 

praksisnære læringsmiljøer. Dette er med til at modne eleverne, så de bliver bedre i stand til at 

håndtere overgangen til erhvervsuddannelserne. 

 

På mellemlang sigt bidrager dette ifølge studierne til, at de unge opbygger et styrket tilhørsforhold 

til erhvervsuddannelser, og at de oplever mere glidende og sammenhængende overgang mellem 

uddannelsesinstitutioner. Endvidere styrkes de unges tiltro til, at en erhvervsuddannelse ligger 

inden for elevens faglige rækkevidde. På lang sigt bidrager disse resultater til, at de unges uddan-

nelsesparathed og motivation for at søge om optagelse på erhvervsuddannelser styrkes, ligesom 

at forløbene er med til at kvalificere de unges uddannelsesvalg. Dette bidrager igen til øget moti-

vation og engagement i forhold til uddannelse blandt de unge. Samtidig understøtter de virknings-

fulde uddannelsesafklarende forløb, at de unges personlige og sociale kompetencer styrkes, hvilket 

i samspil med de øvrige opnåede resultater understøtter, at elevernes frafald på de valgte er-

hvervsuddannelser mindskes. Samlet set peger studierne på, at uddannelsesafklarende forløb 

medvirker til, at erhvervsuddannelserne i højere grad bliver et attraktivt førstevalg efter grundsko-

len for flere unge.  

 

I forhold til målsætningen om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 

grundskolen, er det et væsentligt opmærksomhedspunkt, at en stor del af de studier, der indgår i 

syntesen, er gennemført i internationale skolekontekster med overgangstidspunkter, der ikke 

nødvendigvis matcher overgangene i det danske uddannelsessystem. Af denne grund er der i syn-

tesen også et særligt fokus på at udlede generelle mekanismer, der kan understøtte overgange 

til erhvervsuddannelserne uafhængigt af overgangstidspunktet. Øget kendskab til erhvervsuddan-

nelserne eller bedre uddannelsesafklaring er eksempler på mekanismer, der forventes at kunne 

øge søgningen og overgangen til erhvervsuddannelserne, uanset om denne overgang sker direkte 

efter 9. hhv. 10. klassetrin (dansk kontekst) eller efter fx 12. klassetrin (amerikansk kontekst). At 

syntesen har fokus på generelle mekanismer til øgede overgang, skal således understøtte overfør-

barheden af syntesens indsigter og resultater til en dansk skolekontekst.   

 

Hvert tema indledes med en kort beskrivelse af temaets indhold og afgrænsning efterfulgt af en 

oversigtstabel, der indeholder en skematisk fremstilling af de studier, der ligger til grund for tema-

et. Dernæst præsenteres en tværgående beskrivelse af virkningsfulde indsatser, der sætter fokus 

på mekanismerne bag og resultater af den givne indsats. Herefter beskrives det med afsæt i de 

inkluderede studier, hvordan skoler konkret kan tilrettelægge virkningsfulde indsatser med rele-

vans for det enkelte tema. Afslutningsvist præsenteres en opsamling på syntesen, der bl.a. sætter 

fokus på særligt perspektivrige indsatser samt muligheden for at overføre studiernes resultater til 

en dansk kontekst.  
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3.1 Vejledning 

De inkluderede studier viser, at vejledning er et kernetema i de indsatser, der beskæftiger sig med 

øget overgang til erhvervsuddannelserne. På den baggrund belyser indeværende afsnit den eksi-

sterende videns bud på, hvordan vejledningsindsatser kan tilrettelægges, så indsatserne effektivt 

øger overgangen til erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen. Vejledning omfatter i den 

forbindelse aktiviteter, der gennemføres på grundskolens 7.-10. klassetrin med henblik på at in-

formere eleverne om mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse og afklare elevernes ud-

dannelsesvalg – typisk via informationsindsatser og dialogbaserede aktiviteter, fx vejledningssam-

taler. Flere af de inkluderede studier har et bredt fokus på, hvordan overgangen fra grundskolen til 

ungdomsuddannelserne, herunder også erhvervsuddannelserne, kan styrkes.   

 

Som led i kortlægningen er der identificeret ni studier, der danner udgangspunkt for nedenståen-

de beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om vejledning. Studierne frem-

stilles skematisk i nedenstående tabel. 
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Tabel 3-1: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet vejledning 

 

* Reviewet indeholder studier, der viser både positive, negative og ingen effekter af forskellige tiltag. I indeværende kortlægning sættes der fokus på positive resultater.  

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Biemans et al. 
(2013) 

Differences in Design Format and Powerful Learning 
Environment Characteristics of continuing Pathways in 
Vocational Education as Related to Student Perfor-
mance and Satisfaction 

Holland Kvalitativt casestudie Positive:  
Kvalitet i vejledning, faglige resultater 
og tilfredshed 

Middel 

Dyssegaard et 
al. (2014b) 

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn 
for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 
Canada, Australien og 
New Zealand 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemfø-
relse og faglige resultater* 

 Høj 

Espersen et 
al. (2011) 

Veje til ungdomsuddannelse 2 Danmark Kvalitativ interviewunder-
søgelse 

Ingen/uklare**:  
Optag og fastholdelse 

 Middel 

Hoffmann et 
al. (2009) 

Motiveret for en erhvervsuddannelse? En undersøgelse 
af, hvad der motiverer unge mennesker til at søge en 
erhvervsuddannelse  

Danmark Mixed methods-design Negative: 
Søgning til erhvervsuddannelserne 

Middel 

Jensen & 
Nielsen 
(2010) 

Veje til ungdomsuddannelse 1 Danmark Kvasi-eksperimentelt 
design 

Ingen/uklare: 
Overgang til erhvervsuddannelserne 

Høj 

LXP Consul-
ting (2007) 

Evaluering af Brug for alle unge II Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse og 
fastholdelse 

Middel 

Meijers et al. 
(2013) 

The Relationship Between Career Competencies, Ca-
reer Identity, Motivation and Quality of Choice 

Holland Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Motivation og uddannelsesafklaring 
 
Ingen/uklare:  
Fastholdelse 

Middel 

Pless & Katz-
nelson (2007) 

Unges veje mod uddannelsessystemet Danmark Mixed methods-design Positive:  
Uddannelsesafklaring 

Høj 

Aarkrog & 
Bang (2012) 

Evaluering af Kunnskapsløftet Norge Metaevaluering Positive:  
Uddannelsesafklaring, motivation og 
læringsudbytte 
 
Ingen/uklare:  
Søgning til ungdomsuddannelse, fagli-
ge resultater og gennemførelse 

Middel 
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Som det ses af tabellen, er der tale om seks studier af middel evidensniveau og tre studier af høj 

evidensniveau. Syntesen af studier, som omhandler vejledningsindsatser, er således kendetegnet 

af middel til højt evidensniveau. Det betyder, at der i syntesen både indgår studier, hvorfra der 

kan udledes dokumenterede effekter og resultater af vejledningsindsatser, samt studier, hvorfra 

der kan udledes indikationer på resultater af vejledningsindsatser i form af oplevet udbytte og 

positive erfaringer i mere kvalitativ forstand. Det vil i syntesen fremgå, hvorvidt der er tale om 

hhv. dokumenterede effekter og resultater eller indikationer på resultater. Endvidere bemærkes, 

at seks af de ni inkluderede studier er gennemført i en dansk kontekst.  

 

Hvordan virker det?  

Overordnet set peger studierne på, at en kvalificeret vejledning kan være med til at understøtte, 

at eleverne bliver bedre i stand til at træffe informerede uddannelsesvalg efter grundskolen (se 

fx Biemans et al., 2013; LXP Consulting, 2007; Meijers et al., 2013; Pless & Katznelson, 2007; 

Aarkrog & Bang, 2012).  

 

En vejledningsindsats af høj kvalitet kan således være med til at styrke elevernes uddannelses-

afklaring samt sikre det rette match mellem elevernes ønsker og forventninger til en ungdoms-

uddannelse26 på den ene side og uddannelsesvalget på den anden. Studierne viser, at dette både 

kan være med til at øge overgangen til erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen og have 

en langsigtet positiv betydning for fastholdelsen på uddannelserne, bl.a. fordi det kan øge elever-

nes motivation og uddannelsesparathed samt mindske risikoen for omvalg senere i uddannelses-

forløbet (Dyssegaard et al., 2014b; LXP Consulting, 2007; Jensen & Nielsen, 2010).  

 

Derudover indikerer studierne, at vejledningsindsatsen har størst potentiale til at fremme over-

gangen til erhvervsuddannelse for fagligt svage elever såvel som elever med anden etnisk bag-

grund end dansk (LXP Consulting, 2007; Pless & Katznelson, 2007; Jensen & Nielsen, 2010).   

 

Hvorfor virker det?  

De inkluderede studier indikerer, at der er en række kendetegn forbundet med tilrettelæggelsen 

og gennemførelsen af effektive vejledningsindsatser.  

 

Flere studier peger på, at en effektiv vejledningsindsats indebærer, at eleverne får mulighed for at 

stifte bekendtskab med de mange forskellige muligheder i erhvervsuddannelsessystemet. 

Studierne viser således, at særligt valg af erhvervsuddannelse kan virke skelsættende for elever, 

fordi eleverne oplever, at de allerede i 9. eller 10. klasse lægger sig fast på en bestemt karrierevej 

(se fx Dyssegaard et al., 2014b; Espersen et al., 2011). Dette hænger bl.a. sammen med, at ele-

ver ikke nødvendigvis er klar over, at en erhvervsuddannelse åbner op for mange forskellige be-

skæftigelsesmuligheder.   

 

Generelt peger studierne på, at elevernes manglende kendskab til erhvervsuddannelsessy-

stemet fungerer som en stor barriere for øget søgning til og optag på erhvervsuddannelserne. 

Eksempelvis viser studiet af Hoffman et al. (2009), at 57 pct. af de adspurgte elever i folkeskolens 

ældste klasser angiver, at de ikke har fået vejledning om de tekniske uddannelser. Dette vurderes 

særligt problematisk, fordi studiet samtidig peger på, at vejledningsindsatsen spiller en central 

rolle for unges uddannelsesvalg. Af denne grund er det ifølge studiet ikke tiltrækkeligt, at vejled-

ningen alene berører de mest almindelige håndværksfag. Vejledningen bør introducere eleverne til 

en bred palet af de uddannelsesmuligheder, som eud-systemet tilbyder, såfremt erhvervsuddan-

nelserne skal fungere som et attraktivt førstevalg for flere unge (Hoffmann et al., 2009).   

 

                                                
26 Det bemærkes, at flere af studierne beskæftiger sig med unges valg af ungdomsuddannelse generelt og dermed ikke kun undersøger 

unges valg af en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Betegnelsen ’ungdomsuddannelse’ bruges således, når studierne under-

søger unges valg af ungdomsuddannelse bredt set. 
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I den forbindelse indikerer flere studier også, at effektive vejledningsindsatser er med til at ned-

bryde fordomme omkring erhvervsuddannelserne (Dyssegaard et al., 2014b; Hoffmann et al., 

2009; Pless & Katznelson, 2007). Flere af de inkluderede studier indikerer således, at eleverne har 

urealistiske forestillinger om erhvervsuddannelsessystemet, herunder fx at erhvervsuddannelserne 

kun i begrænset omfang er praksisorienterede, eller at erhvervsuddannelserne kun er for de fagligt 

svageste elever (Dyssegaard et al., 2014b; Espersen et al., 2011). Dette kan have en negativ be-

tydning for søgningen til erhvervsuddannelserne.  

 

En indsats, der kan være med til at nedbryde fordomme om erhvervsuddannelserne, kan i den 

forbindelse være ung-til-ung-vejledning (LXP Consulting, 2007). Ung-til-ung-vejledning kan 

således være med til at skabe et positivt billede af og øge interessen for erhvervsuddannelserne, 

fordi vejledningen får større vægt, når den kommer fra personer, som de unge kan spejle sig i. At 

høre om andre unges erfaringer med erhvervsuddannelser kan således være med til at inspirere 

og motivere de unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.  

 

En effektiv metode til at gøre erhvervsuddannelserne mere interessante for eleverne i grundsko-

lens ældste klasser er ifølge studierne derudover at tydeliggøre, hvad uddannelserne helt kon-

kret kan bruges til og at give eleverne indblik i, hvilke fremadrettede jobmuligheder en er-

hvervsuddannelse kan give adgang til. Studierne viser således, at elevernes uddannelsesvalg i 

særlig høj grad motiveres af, at eleverne har et klart billede af, hvad de unge kan komme til at 

beskæftige sig med efter endt uddannelse (Dyssegaard et al., 2014; Meijers et al., 2013; Aarkrog 

& Bang, 2012). Dette kan bl.a. ske ved at inddrage brancheforeningerne i vejledningsindsat-

sen, fordi brancheforeningerne kan være med til at give eleverne et mere direkte og konkret ind-

blik i de fremadrettede karrieremuligheder inden for forskellige erhverv. Samtidig er denne type 

indsats også en platform til at skabe opmærksomhed blandt de unge omkring brancher med sær-

ligt gode beskæftigelsesmuligheder. Dette kan ligeledes bidrage til at gøre erhvervsuddannelserne 

til et mere attraktivt uddannelsesvalg for flere unge (LXP Consulting, 2007; Meijers et al., 2013).  

 

Generelt peger studierne på, at en effektiv vejledningsindsats forudsætter, at vejledere har stort 

kendskab til både uddannelsessystemet og den enkelte elevs interesser og forudsætninger for at 

tage en ungdomsuddannelse, så vejlederne dels kan yde en kvalificeret karriererådgivning til ele-

verne, dels kan være med til at skabe et positivt billede af erhvervsuddannelserne (Dyssegaard et 

al., 2014b; Hoffmann et al., 2009; Aarkrog & Bang, 2012). Dette indebærer en differentieret vej-

ledningsindsats, der målrettes den enkelte elev. Af denne årsag forudsætter en effektiv vejled-

ningsindsats også et tæt samarbejde mellem lærere og vejledere, hvor vidensdeling om den 

enkelte elevs forudsætninger og behov er i centrum (Aarkrog & Bang, 2012).  

  

Endelig peger de inkluderede studier på, at vejledning med fordel kan kombineres med andre 

uddannelsesafklarende aktiviteter. Studierne viser således, at vejledningsindsatsen er særlig 

effektiv, når vejledningen kombineres med uddannelses- og erhvervspraktik, hvor eleverne har 

mulighed for at danne deres egne praktiske erfaringer med en ungdomsuddannelse eller et er-

hverv (se også afsnit 3.2). Dette er i særlig høj grad med til at afstemme elevernes forventninger 

til ungdomsuddannelse og fremadrettede jobmuligheder og giver eleverne et bedre grundlag for at 

træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Samtidig kan uddannelses- eller erhvervspraktik som led i 

en vejledningsindsats motivere særligt skoletrætte elever ved at give eleverne et afbræk fra deres 

almindelige hverdag. Derigennem kan eleverne opnå fornyet motivation for yderligere uddannelse. 

Studierne indikerer i den forbindelse også, at vejledning om valg af ungdomsuddannelse er mest 

effektivt, når vejledningen tager afsæt i elevernes konkrete praktiske erfaringer – fx fra 

praktikforløb eller fritidsarbejde (Meijers et al., 2013; Pless & Katznelson, 2007; Aarkrog & Bang, 

2012; Espersen et al., 2011).    

  



 

37 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

Hvordan kan det konkret gribes an?  

De inkluderede studier peger på flere forskellige konkrete indsatser, som kan være med til at ska-

be en effektiv vejledningsindsats. 

 

I studiet af LXP Consulting (2007) evalueres brugen af lokale rollemodelkorps, der er én af 

indsatserne i den danske Brug for alle unge II-kampagnen. Rollemodelkorpset består af unge fra 

erhvervsuddannelserne, som besøger folkeskoler, ungdomsuddannelser, fritidsklubber og forenin-

ger med henblik på at skabe øget opmærksomhed om uddannelsesmulighederne i erhvervsuddan-

nelsessystemet.  

 

Evalueringen viser, at rollemodelkorps er et konkret tiltag, der er med til at skabe større bevidst-

hed omkring mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet såvel som at motivere flere unge til at 

tage en erhvervsuddannelse. Af evalueringen fremgår således, at eleverne oplever, at vejledning 

fra rollemodeller er mere vedkommende end traditionel vejledning, fordi det kommer fra andre 

unge, som de kan relatere til.  

 

I den forbindelse peger evalueringen på, at det er afgørende for gennemslagskraften og udbyttet 

af rollemodellernes vejledning, at der er match mellem de konkrete rollemodeller og målgruppen, 

bl.a. hvad angår uddannelsesbaggrund og alder, fordi det understøtter elevernes mulighed for at 

spejle sig i rollemodellerne. Det er dog vigtigt, at rollemodellerne er ældre og længere fremme 

i uddannelsessystemet end målgruppen, så rollemodellerne kan fungere som egentlige forbilleder 

for de unge og herigennem motivere de unge til videre uddannelse. Derudover peger evalueringen 

på, at det er vigtigt, at rollemodellerne klædes ordentligt på til at udfylde rollen som ung-til-ung-

vejledere, fx via kompetenceudvikling og løbende sparring.   

 

Organisatorisk er rollemodelkorpset forankret ved lokale UU-centre, hvilket bl.a. skaber bedre 

muligheder for, at rollemodellerne kan møde og interagere med unge i lokalområdet. Samarbejdet 

mellem UU-centrene og lokale skoler er et væsentligt led i at drive rollemodelkorpset, bl.a. fordi 

skolerne understøtter UU-centrene i at rekruttere egnede rollemodeller. Skolerne har, med den 

direkte kontakt til eleverne, bedre forudsætninger for at vurdere, hvilke unge der besidder de rette 

personlige og sociale kompetencer til at udfylde rollen som ung-til-ung-vejledere, end UU-

centrene.  

 

Øvrige vejledningsaktiviteter i Brug for alle unge II omfatter derudover afvikling af såkaldte job- 

og uddannelsesbazarer. Bazarerne afvikles i samarbejde mellem UU-centre, Studievalg, er-

hvervsskoler og brancheorganisationer og tilrettelægges med henblik på at præsentere elever i 

grundskolens udskoling for erhvervsuddannelserne. Omkring 40-50 virksomheder, offentlige insti-

tutioner, organisationer og uddannelsesinstitutioner inviteres til at præsentere, hvad de kan tilby-

de de unge. Derudover afholdes der også andre events på bazarerne, fx workshops, hvor de unge 

har mulighed for at prøve at deltage i en jobsamtale. Erfaringerne med at afvikle bazarerne er 

overordnet set positive, og såvel virksomheder og deltagende elever udtrykker tilfredshed med 

udbyttet af job- og uddannelsesbazarer. Imidlertid peger erfaringerne også på, at det kan være 

svært at rekruttere elever til at deltage i de planlagte arrangementer, og det kræver således en 

betydelig formidlingsindsats målrettet unge i grundskolens ældre klasser for at sikre et tilstrække-

lig højt deltagerantal.  

 

Rekrutteringskampagner er et andet konkret initiativ, der kan gennemføres som led i vejled-

ningsindsatsen. I Brug for alle unge II gennemføres der således en byggefagskampagne i samar-

bejde med bl.a. Dansk Byggeri. Hensigten med kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring 

jobmulighederne i byggebranchen, og det sker bl.a. ved, at unge fra tekniske skoler, produktions-

skoler og grundskolens ældste klasser introduceres til byggefagene gennem besøg på byggeplad-

ser, uddeling af informationsmateriale, radiospots og annoncering i aviser. Evalueringen viser, at 

24 pct. af målgruppen har hørt om kampagnen, og at kampagnen således har været med til at 
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skabe opmærksomhed omkring uddannelses- og jobmuligheder inden for byggebranchen. Studiet 

konkluderer dog, at det kræver en omfattende og ressourcetung indsats at opnå positive resultater 

af rekrutteringskampagner på elevernes uddannelsesvalg.   

 

Endelig undersøges det i studiet af Aarkrog og Bang (2012), om indførelsen af et vejlednings- og 

studievalgsfag27 i den norske grundskole bidrager til at kvalificere de unges uddannelsesvalg og 

herigennem øge optaget på bl.a. erhvervsuddannelserne. Hensigten med faget er at skabe større 

helhed og sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne bredt set samt at redu-

cere frafald på ungdomsuddannelserne ved at styrke elevernes grundlag for at træffe et informeret 

uddannelsesvalg.  

 
Faget målrettes elever på 8.-10. klassetrin og har et omfang på ca. 110 lektioner á 60 minutters 

varighed. Som led i undervisningen får eleverne mulighed for at fordybe sig i deres uddannelses- 

og erhvervsinteresser for herigennem at få en afklaring af egne kompetencer og ønsker i forhold til 

fremadrettet uddannelse og beskæftigelse. Det sker ved at kombinere klasseundervisning med 

individuelle praktikforløb på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Sidstnævnte tilrettelæg-

ges i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.    

 

Som led i vejlednings- og studievalgsfaget introduceres eleverne for uddannelsessystemets mulig-

heder, herunder også fremadrettede jobmuligheder knyttet til forskellige uddannelser. Sidstnævn-

te har et særligt fokus på at give eleverne indblik i de brancher med størst behov for kvalificeret 

arbejdskraft lokalt og nationalt. Derudover skal eleverne stifte bekendtskab med mindst to forskel-

lige ungdomsuddannelser og/eller brancher, fx igennem uddannelses- og erhvervspraktik.  

 

Studiet kan ikke dokumentere, om og i så fald hvilken effekt vejlednings- og studievalgsfaget har 

på unges uddannelsesvalg. Det understreges dog i studiet – på baggrund af studiets kvalitative 

datamateriale – at faget har potentiale til at understøtte overgangen fra grundskolen til ungdoms-

uddannelserne, herunder også erhvervsuddannelserne. Dette gælder i særlig høj grad for de fag-

ligt svageste elever og elever med anden etnisk baggrund. På den baggrund understreges det, at 

faget kan bidrage til at øge inklusionen i ungdomsuddannelsessystemet.  

3.2 Uddannelsesafklarende og forberedende forløb 

Forskellige former for uddannelsesafklarende og forberedende forløb, der forbereder unge til over-

gangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne, er et gennemgående tema i flere af de inklude-

rede studier. Med afsæt i de inkluderede studier belyser indeværende afsnit, hvordan forskellige 

former for uddannelsesafklarende forløb kan tilrettelægges, så forløbene understøtter et øget op-

tag på erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen.  

 

Uddannelsesafklarende og forberedende forløb afgrænses i den forbindelse til aktiviteter, der gen-

nemføres enten i grundskolens 7.-10. klasser eller på tværs af grundskolens ældste klasser og 

grundforløbet på erhvervsuddannelserne. Der vil typisk være tale om, at eleverne får mulighed for 

målrettet at stifte bekendtskab med eller afprøve en eller flere erhvervsuddannelser og/eller er-

hverv i praksis.  

 

Derudover er der en betydelig variation i formen og ikke mindst i intensiteten i de uddannelsesaf-

klarende og forberedende forløb, der belyses i de inkluderede studier. De inkluderede studier om-

fatter således både kortere uddannelsesafklarende forløb (typisk af 1-2 ugers varighed), der kan 

sammenlignes med brobygningsmulighederne i det danske skolesystem28, og længere forløb med 

kombinerede grundskole-/erhvervsuddannelsesforløb (op til fire års varighed) eller erhvervsrettede 

                                                
27 Vejlednings- og studievalgsfaget kan relateres til ”uddannelse og job”, der indgår i Fælles Mål for grundskolen, se fx 

http://www.emu.dk/modul/uddannelse-og-job-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning.   
28 Se fx https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ungdomsuddannelse/Brobygning-til-ungdomsuddannelse.  

http://www.emu.dk/modul/uddannelse-og-job-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ungdomsuddannelse/Brobygning-til-ungdomsuddannelse
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spor i grundskolens ældste klasser (typisk af et til to års varighed). Sidstnævnte kan sammenlig-

nes med erhvervsrettede 10. klassestilbud i en dansk kontekst29.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret 17 studier, der danner udgangspunkt for nedenstå-

ende beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om uddannelsesafklarende 

og forberedende forløb. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel.  

 

                                                
29 Se fx https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/10-klasse/Erhvervsrettet-10-klasse.  

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/10-klasse/Erhvervsrettet-10-klasse
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Tabel 3-2: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet uddannelsesafklarende og forberedende forløb 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Alfeld et al. 
(2007) 

Looking inside the Black Box: The Value Added by 
Career and Technical student Organizations to Stu-
dents’ High School Experience 

USA Longitudinalt kvasi-
eksperimentelt design  

Positive:  
Motivation, engagement, jobparathed, 
faglige resultater, tiltro til egne evner 
og ambition om videre uddannelse* 
 
Ingen/uklare**: 
Motivation, faglige resultater og jobpa-
rathed*** 
 
Negative:  
Engagement, tiltro til egne evner og 
ambition om videre uddannelse** 

Høj 

Aragon et al. 
(2013) 

Benefits of Career and Technical Student Organiza-
tions on Female and Racial Minority Students’ Psy-
chosocial and Achievement Outcomes 

USA Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Motivation, uddannelsesmæssige en-
gagement, tiltro til egne evner 
 
Ingen/uklare:  
Ambition om videre uddannelse 

Middel 

Biemans et al. 
(2013) 

Differences in Design Format and Powerful Learning 
Environment Characteristics of continuing Pathways in 
Vocational Education as Related to Student Perfor-
mance and Satisfaction 

Holland Kvalitativt casestudie Positive:  
Kvalitet i vejledning, faglige resultater 
og tilfredshed 

Middel 

Brown et al. 
(2011a) 

Ungdom på erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse, 
engagement, motivation og læring 

Middel 

Castellano et 
al. (2007) 

Career-Based Comprehensive School Reform: Serving 
Disadvantaged Youth in Minority Communities 

USA Mixed methods-design Positive:  
Frafald, engagement, tilstedeværelse 
og ambitioner om videre uddannelse 

Høj 

Castellano et 
al. (2012) 

Do Career and Technical Education Programs of Study 
Improve Student Achievement? Preliminary Analyses 
from a Rigorous Longitudinal Study 

USA Longitudinalt 
eksperimentelt og kvasi-
eksperimentelt kohorte-
studie 

Positive: 
Faglige resultatet (10. klasse), over-
gang til ungdomsuddannelse 
 
Negative:  
Faglige resultater (9. klasse) 

Middel 

Dumbrell & 
Smith (2007) 

Pre-Apprenticeships in Three Key Trades Australien Mixed methods-design Positive:  
Læring, motivation, engagement, 
adgang til praktikpladser 
 
Ingen/uklare: 
Optag, fastholdelse og gennemførelse  

Middel 

Cedefop Attractiveness of Initial Vocational Education and EU-27 lande samt Nor- Komparativ studie med Positive: Middel 
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(2014) Training: Identifying What Matters ge, Island, Schweitz, 
Australien og Sydkorea 

review og kvalitativt 
casestudie 

Optag, elevtilfredshed, erhvervsuddan-
nelsernes omdømme, motivation 

EVA (2015) Skolers arbejde med at forberede elever til ungdoms-
uddannelse 

Danmark Mixed methods-design Negative: 
Overgang til ungdomsuddannelse 

Middel 

Flarup et al. 
(2015) 

Evaluering af campusdannelser Danmark Kvalitativt casestudie Positive:  
Fastholdelse 
 
Ingen/uklare:  
Overgang til erhvervsuddannelse 

Middel 

Heinrich & 
Kierchhoff 
(2011) 

Schulentwicklungsmodell oder heimliche Schulstruk-
turreform?  

Tyskland Kvalitativt casestudie Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse 
  

Middel 

Hughes et al. 
(2005) 

Pathways to College Access and Success  USA Kvalitativt casestudie Positive: 
Overgang til erhvervsuddannelse, 
fastholdelse og tiltro til egne evner 

Middel 

Jacobson & 
Mokher 
(2014) 

Florida Study of Career and Technical Education USA Longitudinalt studie Ingen/uklare: 
Fastholdelse og overgang til erhvervs-
uddannelse 

Middel 

Jensen et al. 
(2009) 

Unges frafald på erhvervsskolerne? Hvad gør de ”go-
de” skoler?  

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang og fastholdelse 

Middel 

Karp et al. 
(2007) 

The Postsecondary Achievement of Participants in Dual 
Enrollment: An Analysis of Student Outcomes in Two 
States 

USA Longitudinalt kohortestu-
die 

Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse, 
faglige resultater og gennemførelse 

Middel 

Lekes et al. 
(2007) 

Career and Technical Education Pathway Programs, 
Academic Performance and the Transition to College 
and Career 

USA Mixed methods-design Positive:  
Faglige resultater i læsning  
 
Ingen/uklare:  
Faglige resultater i matematik og over-
gang til ungdomsuddannelse 

Middel 

Pless & Katz-
nelson (2007) 

Unges veje mod uddannelsessystemet Danmark Mixed methods-design Positive:  
Uddannelsesafklaring 

Høj 

* Indsatsgruppens udvikling uden sammenligning med kontrolgruppens udvikling. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes, at resultaterne er enten positive eller negative.  

*** Indsatsgruppens udvikling sammenlignet med kontrolgruppens udvikling. 
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Det fremgår af tabellen, at de inkluderede studier i overvejende grad er kendetegnet af et middel 

evidensniveau, idet 14 ud af 17 studier har middel evidens, mens tre studier har høj evidens. Det 

betyder, at den tematiske syntese vedrørende uddannelsesafklarende og forberedende forløb pri-

mært er baseret på viden, der kan sandsynliggøre, om og i hvilken grad de undersøgte indsatser 

fører til resultater på optaget på erhvervsuddannelserne, men der kun i begrænset omfang er tale 

om viden baseret på dokumenterede effekter. Det fremgår af syntesen, hvornår der er tale om 

forskellige former for viden om resultater og effekter. Endelig bemærkes det, at kun fem ud af 17 

studier under dette tema er gennemført i en dansk kontekst, mens de resterende studier er gen-

nemført i USA, Tyskland, Holland, Australien eller på tværs af flere lande. 

 

Hvordan virker det? 

Samlet set indikerer de inkluderede studier, at uddannelsesafklarende og forberedende forløb øger 

overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne (Alfeld et al., 2007; Brown et al., 

2011a; Castellano et al., 2007; Castellano et al., 2012; Heinrich & Kierchoff, 2011; Hughes et al., 

2005; Jensen et al., 2009; Karp et al., 2007; Pless & Katznelson, 2007).  

 

Det skyldes primært, at brobygningsforløbene har en positiv effekt på elevernes uddannelsespa-

rathed, fordi forløbene giver eleverne lejlighed til at afprøve forskellige uddannelses- og erhvervs-

retninger, før de træffer deres uddannelsesvalg. Studierne indikerer, at dette kan medføre, at ele-

vernes uddannelsesvalg forankres i elevernes konkrete erfaringer med uddannelsessystemets for-

skellige muligheder, hvilket skærper og kvalificerer uddannelsesvalget og øger søgningen til 

særligt erhvervsuddannelserne (Jensen et al., 2009; Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 2013; 

Karp et al., 2007; Brown et al., 2011a).   

 

Ligeledes peger de inkluderede studier på, at de uddannelsesafklarende og forberedende forløb 

også er med til at modne de unge og styrke de unges personlige og sociale kompetencer, så 

eleverne forberedes på overgangen til en erhvervsuddannelse (Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 

2013; Brown et al., 2011a; EVA, 2015; Hughes et al., 2005; Lekes et al., 2007; Pless & Katznel-

son, 2007; Dumbrell & Smith, 2007).  

 

Samtidig indikerer studierne, at de afklarende og forberedende forløb er med til at styrke elever-

nes tiltro til egne evner, fordi forløbene giver eleverne mulighed for at afprøve og demonstrere 

deres færdigheder i et mere autentisk læringsmiljø30 end grundskolen. Forløbene kan således for-

stærke elevernes positive forventninger til, at de kan få succes på en ungdomsuddannelse (Alfeld 

et al., 2007; Aragon et al., 2013; Cedefop, 2014; Hughes et al., 2005), hvilket dels øger elevernes 

uddannelsesparathed, dels øger overgangen til ungdomsuddannelserne generelt og til erhvervsud-

dannelserne specifikt.  

 

Studierne viser ligeledes, at uddannelsesafklarende forløb styrker elevernes engagement og mo-

tivation, bl.a. fordi forløbene ofte tilbyder eleverne – og særligt skoletrætte elever – et afbræk fra 

den almindelige skoledag, samtidig med at eleverne får lejlighed til at fordybe sig i faglige interes-

seområder (Alfeld et al., 2007; Brown et al., 2011a; Hughes et al., 2005; Heinrich & Kierchoff, 

2011; Dumbrell & Smith, 2007). Dette har ifølge flere studier positive effekter på overgangen til 

erhvervsuddannelse, fastholdelse og elevernes faglige resultater på ungdomsuddannelsen 

(Alfeld et al., 2007; Brown et al., 2011a; Castellano et al., 2007; Heinrich & Kierchoff, 2011; Jen-

sen et al., 2009; EVA, 2015). 

 

  

                                                
30 Autentiske læringsmiljøer og læring henviser i flere af studierne til en tæt kobling mellem teori og praksis. Studierne definerer ikke 

begrebet ’autentisk læringsmiljø’ nærmere, men anvender det i betydningen, at eleverne arbejder med opgaveløsning under forhold, der 

minder mest muligt om, eller foregår i virkelige omgivelser, fx løsning af konkrete problemstillinger i virksomheder eller i virkelige værk-

stedskontekster, og som har en motiverende og engagerende indvirkning på elevernes læringsproces 
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Endelig viser studierne, at de positive effekter på elevernes motivation, engagement, tiltro til egne 

evner, uddannelsesparathed, overgang og faglige resultater er stærkere, jo mere intensivt elever-

ne deltager i uddannelsesafklarende aktiviteter som fx længerevarende brobygningsforløb (Alfeld 

et al., 2007 og Castellano et al., 2007).  

 

Hvorfor virker det? 

Af de inkluderede studier kan udledes flere årsager til, at de uddannelsesafklarende og forbere-

dende forløb har en positiv effekt på overgangen til erhvervsuddannelserne direkte efter grundsko-

len.  

 

De inkluderede studier peger bl.a. på, at uddannelsesafklarende og forberedende forløb kan være 

med til at udfordre og skærpe elevernes uddannelsesvalg. Det hænger sammen med, at ele-

verne via fx brobygningsforløb, virksomheds- og uddannelsespraktikker mv. får mulighed for at 

afprøve deres kompetencer og færdigheder i en autentisk læringskontekst (se fx Hughes et al., 

2005; Castellano et al., 2007; Lekes et al., 2007). Herved kan eleverne blive be- eller afkræftet i 

deres uddannelsesvalg, dels fordi forløbene øger elevernes kendskab til en bred palet af ungdoms-

uddannelser og erhverv, dels fordi forløbene kan bidrage til, at de unge bliver mere bevidste om 

egne interesser og forudsætninger.   

 

Forløbene bidrager ligeledes til at forberede eleverne på overgangen fra grundskole til erhvervsud-

dannelse ved dels at afstemme elevernes forventninger til, hvad en erhvervsuddannelse reelt 

indebærer, dels at eleverne stifter bekendtskab med arbejdsform og miljø på en erhvervsud-

dannelse (Brown et al., 2011a; Castellano et al., 2012; EVA, 2015; Karp et al., 2007; Aragon et 

al., 2013; Dumbrell & Smith, 2007; Hughes et al., 2005; Biemans et al., 2013; Heinrich & Kierch-

hoff, 2011). At eleverne har mulighed for at afprøve praksisrettede arbejdsformer kan medføre, at 

flere elever søger mod erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen, samtidig med at det ofte 

gør overgangen til erhvervsuddannelse lettere for eleverne. Det hænger sammen med, at eleverne 

allerede forud for overgangen får kendskab til en mere praktisk læringskontekst, hvilket skaber 

tryghed og genkendelighed i overgangen.  

 

Det kan eksempelvis ske ved, at pensum i grundskolens ældste klasser samkøres med pensum på 

erhvervsuddannelsernes grundforløb, eller ved at eleverne i grundskolen har mulighed for at tage 

valgfag på en erhvervsuddannelse (Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 2013; Biemans et al., 2013; 

Heinrich & Kierschoff, 2011).  Når eleverne allerede i grundskolen således ”tyvstarter” på under-

visning med relevans for erhvervsuddannelsernes grundforløb, øges sandsynligheden også for, at 

eleverne vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. 

 

Studierne indikerer derudover, at de effektive forløb er kendetegnet ved, at eleverne får tydelig 

feedback på deres kompetencer og faglige udvikling i de afklarende og forberedende forløb, idet 

denne feedback kan være med til at styrke elevernes tiltro til egne evner og herigennem bekræfte 

eleverne i, at de har forudsætningerne til at påbegynde og få succes på en erhvervsuddannelse 

(Cedefop, 2014; Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 2013).  

 

Generelt peger flere af de inkluderede studier på, at uddannelsesafklarende forløb, fx via erhvervs- 

og uddannelsespraktik, fungerer som en mere målrettet forberedelse til erhvervsuddannel-

sessystemet end øvrige vejledningsaktiviteter i grundskolen. Idet forløbene ofte indeholder prak-

tiske elementer, som fx afprøvning af forskellige erhverv, kan forløbene være med til at udfordre 

elevernes uddannelsesvalg, der ofte er præget af en automatisk præference for de gymnasiale 

uddannelser (Brown et al., 2011a; EVA, 2015). Ifølge studiet af EVA (2015) hænger dette bl.a. 

sammen med, at undervisningen i grundskolens udskoling generelt er mere orienteret mod at for-

berede eleverne på en gymnasial snarere end en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.  

  



 

44 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

Dette skyldes bl.a., at lærerne kun har begrænset kendskab til erhvervsuddannelsessystemet og 

ofte ikke har praktiske erhvervserfaringer, de kan inddrage i dialogen med eleverne om fremadret-

tede uddannelses- og erhvervsmuligheder. Samtidig skal grundskolens undervisning leve op til 

kravene i Fælles Mål og forberede eleverne på afgangseksamen, hvilket også skaber et stærkere 

fokus på boglige frem for praktiske kompetencer hos eleverne.  

 

Et tæt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv kan imidlertid modvirke en ensidig oriente-

ring mod de gymnasiale uddannelser i grundskolen, hvorfor et sådant samarbejde ofte vil være en 

forudsætning for tilrettelæggelse og gennemførelse af forberedende forløb af høj kvalitet (Alfeld et 

al., 2007; Castellano et al., 2012; EVA, 2015; Karp et al., 2007). Studierne peger således på, at 

inddragelse af erhvervslivet skaber bedre betingelser for at gennemføre uddannelsesafklarende 

forløb for de unge. Det skyldes, at erhvervslivet på mere autentisk vis kan præsentere eleverne for 

forskellige brancher, ligesom erhvervslivet har bedre muligheder for at tilrettelægge undervisning i 

virkelighedsnære læringsmiljøer. Samtidig viser studierne, at det har en positiv indflydelse på ele-

vernes uddannelsesvalg, at de får sat ”ansigter” på forskellige erhverv gennem mødet med repræ-

sentanter fra erhvervslivet.  

Flere studier peger imidlertid på, at det kan være tidskrævende at planlægge og gennemføre ud-

dannelsesafklarende forløb i samarbejde med virksomheder, og manglende tid er således en 

barriere, der kan hæmme mulighederne for at udbyde uddannelsesafklarende forløb til grundsko-

lens ældste klasser (EVA, 2015; Karp et al., 2007; Brown et al., 2011a).  

 

I forlængelse af ovenstående peger enkelte studier på, at det kan være befordrende for uddannel-

sesinstitutionernes muligheder for at skabe naturlige overgange, at grundskole og erhvervsuddan-

nelsesinstitutioner er placeret fysisk tæt på hinanden, fx via campusdannelser (Flarup et al., 

2015; Hughes et al., 2005; Jacobson & Mokher, 2014; Biemans et al., 2013). Dermed er det lette-

re logistisk og ressourcemæssigt at udbyde uddannelsesafklarende forløb på tværs af uddannel-

sesinstitutioner, samtidig med at eleverne allerede er en del af et samlet studie- og læringsmiljø, 

hvorfor overgangen bliver mindre omvæltende for eleverne.   

 

Flere studier peger desuden på, at overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne 

også kan styrkes ved, at undervisningen i grundskolen gøres mere praksisrettet, fx igennem 

tilrettelæggelsen af tværfaglige forløb (EVA, 2015; Brown et al., 2011a; Karp et al., 2007; Alfeld 

et al., 2007). At undervisningen i grundskolen tilrettelægges, så der sker en tæt kobling mellem 

teori og praksis, kan således bidrage til, at eleverne mere målrettet forberedes på overgangen til 

erhvervsuddannelse, fordi eleverne herved stifter bekendtskab med arbejdsformer, der i høj grad 

matcher undervisningen på erhvervsuddannelserne. Studierne peger dog på, at dette forudsætter, 

at grundskolerne har adgang til undervisere med praktiske erhvervserfaringer og/eller hånd-

værksmæssige kompetencer, som lærerne kan trække på i undervisningen såvel som i dialogen 

med eleverne om fremadrettede uddannelses- og jobmuligheder, jf. også ovenfor.   

 

Hvordan kan det konkret gribes an? 

De inkluderede studier indeholder flere konkrete forslag til, hvordan uddannelsesafklarende og 

forberedende forløb kan tilrettelægges og gennemføres, så forløbene effektivt øger overgangen til 

erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen.  

 

Et eksempel på en virkningsfuld forberedende indsats er færdighedskonkurrencer (Alfeld et al., 

2007; Aragon et al., 2013; Cedefop, 2014; Karp et al., 2007). Studiet af Cedefop (2014) undersø-

ger eksempelvis resultaterne af juniorfærdighedskonkurrencer, der afvikles årligt i Finland. Som 

led i færdighedskonkurrencen dyster teams af to til tre elever fra 9. og 10. klassetrin i forskellige 

aktiviteter baseret på virkelighedsnære problemstillinger fra forskellige håndværksfag. Elevernes 

præsentationer bedømmes af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra brancheorganisa-

tionerne, som også er medarrangører af konkurrencerne sammen med det finske undervisnings-

ministerium og Skills Finland (en non-profit organisation, der arbejder for at skabe opmærksom-
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hed omkring håndværksfag). Færdighedskonkurrencerne afvikles som større events med mere end 

40.000 besøgende, hvor eleverne også har mulighed for at deltage i workshops og gøre sig erfa-

ringer med forskellige erhverv. Samtidig deltager en lang række virksomheder og erhvervsrettede 

uddannelsesinstitutioner, der bruger arrangementerne som en platform til at lave reklame for 

håndværksfagene og rekruttere elever til uddannelse eller praktik.   

 

Konkurrencerne tilrettelægges med henblik på at understøtte elevernes uddannelsesvalg, kvalifice-

re grundskolernes vejledningsaktiviteter og skabe et positivt image for erhvervsuddannelserne. 

Undersøgelser indikerer, at færdighedskonkurrencerne har en positiv effekt på elevernes engage-

ment, uddannelsesparathed, faglige resultater og tiltro til egne evner. 

 

Deltagelse af virksomhederne i undervisningen er en samlet betegnelse for en række konkre-

te aktiviteter, der ligeledes tilrettelægges med henblik på at skabe opmærksomhed omkring og 

øge søgningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Alfeld et al., 2007; Brown et al., 

2011a; Castellano et al., 2012; EVA, 2015; Karp et al., 2007). Inddragelse af virksomheder i un-

dervisningen kan eksempelvis udmøntes ved, at repræsentanter fra forskellige typer af erhverv 

varetager dele af undervisningen som gæstelærere, fx i forbindelse med konkrete afgrænsede 

projekter og temaer i undervisningen. Der kan ligeledes være tale om, at klasser i udskolingen 

besøger forskellige virksomheder som led i den åbne skole.  

 

Studiet af EVA (2015) indikerer generelt, at der er et potentiale i at tilrettelægge uddannelsesaf-

klarende forløb som led i den åbne skole. Et eksempel på et udvidet samarbejde mellem er-

hvervsliv, grundskole og UU-vejledning, der gennemføres som led i den åbne skole, fremgår af 

boksen nedenfor.  

 

Smart Start – et samarbejde mellem grundskole, UU-vejledning og erhvervsliv 

 

Smart Start er et udskolingsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem grundskolerne i København SV, 

det lokale UU-center og det lokale erhvervsliv.   

Projektet består bl.a. i, at elever i udskolingen besøger de virksomheder, som indgår i samarbejdet. Ligele-

des er eleverne i kortere perioder i praktik i virksomhederne, hvor eleverne har mulighed for at prøve kræf-

ter med forskellige funktioner i virksomhederne. Endelig deltager virksomhederne i samarbejdet i informati-

onsmøder, der afvikles på skolerne for eleverne i skolens ældste klasser. Formålet med informationsmøder-

ne er at klæde eleverne endnu bedre på til at træffe uddannelses- og karrierevalg, bl.a. ved at virksomhe-

derne fortæller om de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der kræves for at besidde forskellige stillinger i 

virksomhederne, og de arbejdsopgaver, eleverne kan komme til at løse i virksomhederne på sigt.  

Undersøgelsen viser, at projektet opleves som udbytterigt, fordi eleverne igennem projektet får mulighed for 

at stifte bekendtskab med det lokale erhvervsliv samt forskellige typer af erhverv. Samtidig giver elevernes 

praktiske erfaringer med forskellige funktioner i virksomhederne anledning til at målrette drøftelser af ele-

vernes fremtidige uddannelsesvalg.  

Endelig påpeges det i studiet, at projektet er et eksempel på, hvordan ”den åbne skole” kan være med til at 

styrke skolernes generelle arbejde med at skabe gode overgange mellem grundskolen og ungdomsuddan-

nelserne.  

Læs mere her:  

EVA (2015): Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. 

 

I studiet af EVA (2015) er der desuden et eksempel på, hvordan barrieren med manglende tid til 

at planlægge og gennemføre uddannelsesafklarende forløb i samarbejde med virksomheder kan 

overkommes. I studiet indgår således en folkeskole, der med succes har etableret et team med 

ansvar for at oparbejde kontakter til virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner, 

lave samarbejdsaftaler og udvikle faste praksisser omkring inddragelsen af virksomheder og ung-

domsuddannelser i undervisningen. Det betyder, at skolen ikke skal gentænke praksis og etablere 
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nye samarbejdsaftaler hvert år, og det bliver således mindre tidskrævende at tilrettelægge de 

prækvalificerende forløb for skolens ældste klasser.  

 

Erhvervsrettede spor i udskolingen er et andet konkret tiltag, der kan være med til at bygge 

bro mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne og herigennem øge søgningen til erhvervsud-

dannelserne (Alfeld et al., 2007; Castellano et al., 2012; Jensen et al., 2009; Karp et al., 2007; 

EVA, 2015). Studierne peger på, at erhvervsrettede spor i udskolingen kan tilrettelægges på man-

ge forskellige måder og gennemføres som mere eller mindre intensive forløb31. Fælles for flere af 

indsatserne er dog, at en del af undervisningen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mel-

lem grundskole og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.  

 

Der kan både være tale om, at eleverne er i uddannelsespraktik og deltager i dele af undervisnin-

gen på en erhvervsuddannelse (se fx Alfeld et al., 2007 og Aragon et al., 2011), at erhvervsskole-

lærere underviser i grundskolen (se fx Castellano et al., 2012; Hughes et al., 2005 og Karp et al., 

2007) og/eller at eleverne tager valgfag på erhvervsuddannelsesinstitutioner, imens de stadig går i 

grundskolen (se fx EVA, 2015). Generelt er det hensigten, at eleverne allerede i grundskolen skal 

stifte bekendtskab med undervisning, der afspejler form og indhold i erhvervsuddannelsernes un-

dervisning. 

 

Dette indebærer ofte en delvis samkøring af pensum, hvor elementer fra fag i grundskolen og 

elementer fra fag på erhvervsuddannelserne integreres i en undervisning, der typisk både vil inde-

holde praktiske og teoretiske aspekter og varetages af grundskole- og erhvervsskolelærere i fæl-

lesskab (Castellano et al., 2007; Aragon et al., 2011; Lekes et al., 2007). Hensigten med, at un-

dervisningen gennemføres med afsæt i et integreret pensum, er dels at skabe motivation og inte-

resse for erhvervsuddannelserne blandt eleverne, dels at skabe sammenhæng i overgangen fra 

grundskolen til erhvervsuddannelse.   

 

I mange tilfælde kombineres den erhvervsrettede undervisning i grundskolen desuden med andre 

erhvervsrettede aktiviteter såsom færdighedskonkurrencer, virksomhedsbesøg, oplæg om 

brancherelaterede emner samt etableringen af brancherettede studenterorganisationer for elever 

med samme faglige interesser (se fx Alfeld et al., 2007, Castellano et al., 2012; Karp et al., 2007 

og Lekes et al., 2007).  

 

  

                                                
31 Generelt kan tiltagene i udskolingen relateres til de obligatoriske introduktionskurser for 8. klasses elever i folkeskolen eller den kom-

munale ungdomsskoles heltidsundervisning, selvom der i udlandet og ikke mindst i USA ofte vil være tale om længere og mere intensive 

forløb end de danske introduktionskurser. Læs mere her: 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ungdomsuddannelse/Introduktionskurser.   

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ungdomsuddannelse/Introduktionskurser
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Etablering af karriereakademier og erhvervsklasser i grundskolen32, der målrettet forbereder 

eleverne til at tage en erhvervsuddannelse inden for bestemte fagområder, er en anden konkret 

indsats, som ifølge de inkluderede studier øger søgning til erhvervsuddannelserne (Alfeld et al., 

2007; Aragon et al., 2011; Hughes et al., 2005; Castellano et al., 2012; Karp et al., 2007; Lekes 

et al., 2007). Karriereakademierne er overordnet set kendetegnet ved tre karaktertræk:  

 

1) Karriereakademierne tilbyder eleverne et mere intimt læringsmiljø, hvor mindre grupper 

af elever med samme erhvervsfaglige interesse modtager undervisning sammen. Der er 

typisk tale om, at eleverne i grundskolens ældste klasser melder sig til brancherettede for-

løb, fx sundhed og omsorg, pædagogik eller medieproduktion. 

 

2) Undervisningen på karriereakademierne er karriere- og erhvervsorienteret med henblik 

på at forberede eleverne på overgangen til ungdomsuddannelse. Det er et væsentligt ele-

ment i forløbene på karriereakademierne, at en stor del af undervisningsmaterialerne, som 

anvendes i programmet, stammer fra erhvervsskolerne. Det sker for at skabe genkende-

lighed og tryghed i overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse.  

 

3) Et kerneelement i undervisningsprogrammerne på karriereakademierne, er, at eleverne 

har adgang til relevant fritidsarbejde og praktikforløb, der arrangeres via partnerska-

ber mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Dette skal både være med til at mod-

ne eleverne fagligt, socialt og personligt, samtidig med at det giver eleverne muligheder 

for løbende at afprøve deres tilegnede kompetencer i autentiske læringsmiljøer.  

 

  

                                                
32 Sidstnævnte kan sammenlignes med erhvervsrettede 10. klassestilbud i en dansk kontekst, jf. fx 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/10-klasse/Erhvervsrettet-10-klasse. 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/10-klasse/Erhvervsrettet-10-klasse
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Et eksempel på et konkret forløb, der er gennemført i en amerikansk kontekst, fremgår af boksen 

nedenfor.  

 

Health Careers Academy 

Health Careers Academy er et sundhedsfagligt uddannelsesprogram målrettet grundskolens ældste elever 

(9.-12. klassetrin i en amerikansk kontekst), der er etableret igennem et partnerskab mellem en grundskole, 

en erhvervsuddannelse og en lokal sundhedsklinik. Programmet er et intensivt etårigt forløb, der har til 

hensigt at forberede eleverne på overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse inden for det sund-

hedsfaglige område.  

 

Som led i programmet deltager eleverne i en lang række aktiviteter, der introducerer det sundhedsfaglige 

område og sundhedsfaglige erhverv, som fx social- og sundhedsassistenter. Eleverne har eksempelvis kurser 

inden for førstehjælp, medicinsk terminologi og sygepleje. En stor del af undervisningen er desuden henlagt 

til den lokale klinik, hvor de sygeplejersker, der underviser i forløbet, guider eleverne igennem en lang ræk-

ke praktiske øvelser.  

 

Ved siden af undervisningen er eleverne i praktik på fx klinikker, hospitaler og plejehjem. Foruden praktik-

ken har eleverne også mulighed for ”job shadowing”, hvor de følger forskellige sundhedsprofessionelle gen-

nem en dag på jobbet. Eleverne har mulighed for at deltage i ”job shadowing” fire gange i løbet af uddannel-

sesprogrammet.  

 

For at tiltrække elever til programmet har partnerskabet udviklet en række informationsmaterialer, der ud-

deles på alle lokale uddannelsesinstitutioner (op til 12. klassetrin). Derudover afholdes en årlig rekrutte-

ringsdag på erhvervsuddannelsesinstitutionen, hvor interesserede elever kan få mere information om pro-

grammet, overvære de nuværende elevers undervisning og afprøve nogle af de praktiske øvelser, der indgår 

i undervisningen.  

 

For at understøtte selve overgangen fra brobygningsprogrammet til optaget på erhvervsuddannelsen afhol-

des der derudover en række events for eleverne, der kan forberede dem på studiestart og skabe gode relati-

oner mellem elever og undervisere på erhvervsuddannelsen, herunder uddannelsesmesser og såkaldte 

”overgangsaftener”. Endelig afsluttes brobygningsprogrammet med en fest, der også holdes på erhvervsud-

dannelsen.  

 

Studiet indikerer, at forløbene har en positiv betydning for elevernes motivation, tiltro til egne evner, faglige 

resultater og overgangen til ungdomsuddannelse, bl.a. fordi forløbene skærper elevernes uddannelsesvalg 

og ruster dem fagligt, personligt og socialt til overgangen til erhvervsuddannelse.  

 

Læs mere her:  

Hughes et al. (2005): Pathways to College Access and Success. 

 

Karriereakademierne kan både udbydes i den almindelige grundskole eller på særskilte uddannel-

sesinstitutioner, men forløbene vil typisk planlægges og gennemføres i samarbejde med branche-

organisationer – fx for at få adgang til relevante praktikpladser og gæsteforelæsere – og andre 

uddannelsesinstitutioner. Dette sker ofte via etablering af formelle partnerskaber og konsortie-

dannelse.   
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Studierne peger således på, at det er særligt hensigtsmæssigt, at etableringen af karriereakade-

mierne sker via partnerskaber eller konsortiedannelser, fordi det understøtter opbygningen af fæl-

les arbejdsgange og letter koordinationsbyrden mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. 

Dette er i høj grad nødvendigt, når der skal udvikles et fælles uddannelsesforløb på tværs af flere 

partnerskabsskoler (Hughes et al., 2005; Alfeld et al., 2007; Karp et al., 2007).  

 

Omvendt peger studierne på, at tid er en barriere for planlægning og gennemførelse af de målret-

tede brancheforløb. Det stiller således store krav til lærernes forberedelse, at en stor del af 

undervisningen henlægges til virksomheder og læringsmiljøer uden for uddannelsesinstitutionen 

(Hughes et al., 2005). Samtidig indikerer studierne, at det kan være svært at tilrettelægge forlø-

bene, så forløbene lever op til kravene i grundskolen, samtidig med at der tages hul på emner 

fra erhvervsuddannelsernes pensum. Endvidere forudsætter forløbene også en intensiv og kvali-

ficeret vejledningsindsats, da eleverne som led i forløbene vælger en erhvervsretning endnu 

tidligere, end tilfældet er i dag. 

 

Endelig viser de inkluderede studier, at kombineret grundskole/erhvervsuddannelse også er 

en virkningsfuld indsats i forhold til at øge overgangen til erhvervsuddannelserne direkte efter 

grundskolen (Heinrich & Kierchoff, 2011; Hughes et al., 2005; Lekes et al., 2007; Castellano et al., 

2007; Castellano et al., 2012; Karp et al., 2007).  

 

Kombineret grundskole/erhvervsuddannelse er længerevarende undervisningsforløb, der går på 

tværs af og skaber en glidende overgang fra grundskolen til en erhvervsuddannelse, bl.a. via så-

kaldt dobbelt merit. I takt med, at eleverne færdiggør grundskolen, optjener eleverne således 

også meriterende point på erhvervsuddannelsens grundforløb. Af denne grund er der typisk også 

tale om fuld eller meget tæt integration af pensum fra grundskolen hhv. erhvervsuddannelsen (se 

fx Heinrich & Kierchoff, 2011; Lekes et al., 2007; Aragon et al., 2013).    

 

I de inkluderede studier er forløbene med kombineret grundskole/erhvervsskole typisk af en varig-

hed på mellem to til fire år, og såvel virksomhedspraktik og virksomhedsforlagt undervis-

ning er typisk integrerede elementer i programmerne. Den øvrige undervisning tilrettelægges 

også typisk, så der sker en tæt kobling mellem teori og praksis i størstedelen af fagene, fx ved at 

eleverne får mulighed for løbende at afprøve deres tilegnede kompetencer i virksomhedspraktikker 

(Castellano et al., 2007; Castellano et al., 2012; Heinrich & Kierchoff, 2011). Ligesom ved karrie-

reakademierne tilrettelægges og udbydes forløbene ofte via partnerskaber mellem grundskole, 

ungdomsuddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.  
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I boksen nedenfor fremgår et konkret eksempel på, hvordan kombineret grundskole/erhvervsskole 

kan tilrettelægges.  

 

Et tysk eksempel på kombineret grundskole/erhvervsskole  

 

Det kombinerede grundskole-/erhvervsskoleforløb er gennemført som led i et udviklingsprojekt i Niedersa-

chen som et forsøg på at øge uddannelsesparthed og motivation blandt elever i udskolingen på såvel almene 

(’Hauptschule’) som gymnasieforberedende grundskoler (’Realschule’).  

 

Forsøgsprojektet afvikles som et samarbejde mellem en almen grundskole og en teknisk højskole, med det 

formål at understøtte eleverne i at færdiggøre grundskolen og efterfølgende påbegynde en erhvervsuddan-

nelse. Projektet retter sig mod særligt skoletrætte elever på 9.-10. klassetrin i den almene såvel som den 

gymnasieforberedende grundskole.  

 

Som led i projektet modtager eleverne undervisning på den tekniske højskole to dage om ugen i hele 9. og 

10. klasse, mens den restende undervisning gennemføres i grundskolen. Undervisningen på den tekniske 

højskole er brancherettet, og eleverne vælger sig således ind på en uddannelsesretning forud for projektets 

opstart.  

 

Følgende valgmuligheder er tilgængelige for eleverne:  

 Elever på den almene grundskole: Indretningsdesign, metalteknik, fødevarer og kropspleje 

 Elever på den gymnasieforberedende grundskole: Mekatronik. 

 

Som led i undervisningen på den tekniske højskole er eleverne også i korte erhvervspraktikker. Disse arran-

geres med hjælp fra to brancheorganisationer, hhv. Industri- og Handelskammeret og Håndværkskammeret, 

der er to af projektets primære samarbejdspartnere. Foruden praktikforløbene bidrager brancheorganisatio-

nerne også med sparring og kvalitetssikring af forløbene med henblik på at sikre forløbenes erhvervsrele-

vans.  

 

Et tæt samarbejde med erhvervslivet har generelt været en høj prioritet i løbet af forsøgsprojektet, fordi det 

kan tydeliggøre for eleverne, at der er tale om en erhvervsrelevant uddannelse med gode beskæftigelsesmu-

ligheder på sigt. Dette skal bidrage til at styrke og fastholde elevernes motivation for at gennemføre uddan-

nelsen.  

 

For at understrege anvendeligheden af uddannelsen modtager eleverne som afslutning på forløbet et gen-

nemførelsesbevis, der udstedes og underskrives af både grundskolen og den tekniske højskole. Med gen-

nemførelsesbeviset kan eleverne få merit for forløbet, hvis de efterfølgende påbegynder en erhvervsuddan-

nelse. 

 

Forløbet gennemføres inden for den normale undervisningstid, og timerne til undervisningen på den tekniske 

højskole tages primært fra grundskolens tysk- og matematikundervisning. Der kompenseres dog for den 

manglende tysk- og matematikundervisning via intensive forløb, der gennemføres på 10. klassetrin sidst på 

skoleåret.  

 

Studiet viser, at to ud af tre elever på den almene grundskole fortsætter på en erhvervsuddannelse direkte 

efter grundskolen. Forud for projektet var det kun en ud af tre elever, der fortsatte på en erhvervsuddannel-

se efter grundskolen. Ligeledes fortsætter to ud af tre elever på den gymnasieforberedende grundskole på 

mekatronikuddannelsen efter grundskolen, mens resten af eleverne fortsætter i gymnasiet.  

  
Som resultat af forsøgs- og udviklingsprojektet har Niedersachsen ændret deres skolelov for at give alle 

skoler mulighed for at indføre lignende kombinerede grundskole-/erhvervsskoleforløb.  

Læs mere her:  

Heinrich & Kierschoff (2011): Schulentwicklungsmodell oder heimliche Schulstrukturreform?    
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3.3 Tværgående opsamling 

Syntesen af de inkluderede studier og den eksisterende viden relateret til målet om, at flere unge 

skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen viser, at to overordnede temaer er 

fremtrædende blandt de virkningsfulde indsatser, nemlig vejledning i grundskolen samt uddannel-

sesafklarende og forberedende forløb.  

 
Sammenfattende viser de to temaer en række hovedpointer på tværs af de inkluderede stu-
dier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis:  

 

 For både virkningsfulde vejledningsindsatser og virkningsfulde uddannelsesafklarende forløb, 

gælder, at de overordnet set er baseret på indsatser, der øger de unges kendskab til mulighe-

derne i erhvervsuddannelsessystemet og kvalificerer unges uddannelsesvalg, så der sikres 

bedre match mellem de unges interesser og forudsætninger på den ene side og valget af er-

hvervsuddannelse på den anden. Dette øger søgningen til erhvervsuddannelser og kan ligele-

des bidrage til øget fastholdelse.  

 

 Virkningsfulde vejledningsindsatser er endvidere baseret på, at de unge målrettet introduceres 

for erhvervsrettede uddannelses- og jobmuligheder. Dette kan bidrage til at nedbryde for-

domme omkring erhvervsuddannelserne, der ellers fungerer som en barriere for søgningen til 

erhvervsuddannelse. En effektiv vejledningsindsats forudsætter derudover en differentieret 

uddannelses- og erhvervsvejledning, der tager afsæt i de unges individuelle interesser, forud-

sætninger og konkrete erfaringer. Samtidig forudsætter det, dels at grundskolens vejledere har 

et dybdegående kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelserne, dels et tæt samarbejde 

med erhvervsliv.  

 

 Et kerneelement i de virkningsfulde uddannelsesafklarende forløb er, at de unge får mulighed 

for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne i praksis i autentiske læringsmiljøer, fx 

på en erhvervsskole eller via virksomhedspraktikker. Samtidig er det afgørende, at de uddan-

nelsesafklarende forløb er med til at skabe glidende og sammenhængende overgange mellem 

grundskolen og erhvervsuddannelser, fx ved i højere grad at integrere praktiske elementer i 

undervisningen i grundskolens ældste klasser. De inkluderede studier viser, at uddannelsesaf-

klarende forløb styrker de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og herigennem gi-

ver de unge styrket tiltro til, at de fagligt kan klare en erhvervsuddannelse.  

 

 Syntesen viser således, at øget kendskab til og erfaring med muligheder inden for erhvervsud-

dannelserne øger erhvervsuddannelsernes attraktivitet blandt de unge.  

 

På baggrund af syntesen kan det udledes, at et særligt perspektivrigt indsatsområde vedrører en 

kvalificeret, velinformeret vejledningsindsats kombineret med muligheden for at deltage i uddan-

nelsesafklarende forløb, hvor de unge har mulighed for i praksis at opleve, hvad det vil sige at gå 

på en erhvervsuddannelse. Flere studier peger dog på, at særligt sidstnævnte kan være en udfor-

dring, idet det er ressource- og tidskrævende at engagere elever og lærere i forløb, som ligger 

uden for de øvrige forpligtelser, der kendetegner undervisningen i grundskolens udskoling. Således 

er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at en styrkelse af særligt uddannelsesafklarende forløb 

formentlig forudsætter en målrettet ledelsesmæssig prioritering på såvel grund- som erhvervssko-

ler.   

 

Kvaliteten af den inkluderede, eksisterende viden fra forsknings- og udviklingsprojekter om mål 1 

er i overvejende grad kendetegnet af et middel evidensniveau, om end der også findes et mindre 

antal studier af høj evidensniveau. Det betyder, at den eksisterende viden giver god indsigt i, 

hvordan virkningsfulde vejledningsindsatser hhv. uddannelsesafklarende forløb virker, mens de 

inkluderede studier kun i begrænset omfang giver svar på, hvorvidt de konkrete indsatser virker 

på elevniveau, dvs. om indsatserne har statistisk dokumenterede effekter på overgangen til og 
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optaget på erhvervsuddannelserne. Syntesen peger således på et behov for mere solid viden om 

effekter i relation til indfrielsen af eud-reformens mål om, at erhvervsuddannelserne skal være et 

mere attraktivt førstevalg for flere unge.  

 

Endelig er det væsentligt at understrege, at en lang række af de inkluderede studier er baseret på 

viden om og erfaringer med at styrke overgang og søgning mellem grundskole og erhvervsuddan-

nelserne, som er skabt i en skolekontekst med væsentlige forskelle fra det danske erhvervsuddan-

nelsessystem. Det gælder særligt tidspunktet for overgangen mellem grundskole og ungdomsud-

dannelse, ligesom det gælder mulighederne for at planlægge og igangsætte kombinerede uddan-

nelsesforløb på tværs af grund- og erhvervsskole. Det betyder, at de i syntesen udledte virknings-

fulde mekanismer ikke nødvendigvis kan overføres og implementeres direkte i fx en dansk kon-

tekst. Det må således forventes, at den præsenterede viden i større eller mindre omfang bør til-

passes og justeres i henhold til den konkrete skolekontekst, hvor den ønskes anvendt.  
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4. MÅL 2: FLERE SKAL FULDFØRE EN ERHVERVSUDDAN-

NELSE  

Danmark har behov for flere dygtige erhvervsuddannede unge med kvalifikationer, som lever op til 

virksomhedernes behov. Derfor skal flere unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, også 

fuldføre uddannelsen.   

 

For at realisere denne målsætning skal initiativerne i erhvervsuddannelsesreformen styrke uddan-

nelsernes kvalitet, så der skabes grobund for, at flere unge fastholdes på erhvervsuddannelserne, 

og frafaldet på erhvervsuddannelserne mindskes. Målsætningen udmøntes konkret i reformtek-

stens nedenstående resultatmål:  

 

 

Resultatmål 2: Andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, skal stige fra 52 pct. i 2012 til 

mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025.  

 

 

I dag opnår omkring halvdelen af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, i sidste ende at 

få et svendebrev. Således fuldfører den anden halvdel af eleverne ikke deres uddannelse. For at 

vende denne tendens er der behov for et massivt fokus på at nedbringe frafaldet – fra såvel poli-

tisk hold som på den enkelte erhvervsskole.  

 

I dette kapitel præsenteres eksisterende viden om indsatser, der kan bidrage til at nedbringe fra-

faldet og fastholde flere unge i en erhvervsuddannelse. Kapitlet indeholder en narrativ, tematisk 

syntese af viden fra internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter relateret til må-

let om, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Syntesen er baseret på i alt 42 in-

kluderede studier.    

 

Syntesen består af fire temaer, der overordnet set repræsenterer virkningsfulde indsatser, som 

går på tværs af de studier, der indgår i syntesen. Der er tale om forskellige perspektiver på og 

tilgange til at øge fastholdelsen og mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Temaerne oprid-

ses kort nedenfor:   

 

 Det første tema handler om brobyggende og studieforberedende forløb. Temaet omfat-

ter en række studier, der sætter fokus på, hvordan forskellige former for brobygning og studie-

forberedende forløb kan bidrage til fastholdelsen på erhvervsuddannelserne, bl.a. ved at øge 

kvaliteten af de unges uddannelsesvalg. Der er både tale om forløb, der gennemføres i grund-

skolen, på erhvervsuddannelserne og på tværs af forskellige skolekontekster.  

 

 Syntesens andet tema sætter fokus på, hvordan løbende rådgivning og støtte kan være 

med til at styrke elevernes motivation for uddannelsen og herigennem mindske frafaldet blandt 

eleverne på erhvervsuddannelserne. Løbende rådgivning og støtte kan i den forbindelse omfat-

te fx vejledningssamtaler og mentorordninger.  

 

 Det tredje tema behandler en række studier, der beskæftiger sig med, hvordan anvendelsen 

af effektive undervisnings- og læringsstrategier, som fx niveau- og holddeling og tydelig 

feedback, kan gøre undervisningen på erhvervsuddannelserne mere engagerende med henblik 

på øget fastholdelse.   

 

 Det fjerde og sidste tema i syntesen er baseret på en række studier, der undersøger indsatser 

, der kan øge kvaliteten af og styrke læringsmiljøet i praktikken for herigennem at imøde-

komme risikoen for frafald blandt eleverne. Temaet sætter bl.a. fokus på, hvordan der kan 
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skabes en tættere kobling mellem læring på erhvervsskolerne og i praktikken, så der skabes 

en tydeligere sammenhæng i elevernes uddannelsesforløb.   

 
Temaerne er ikke gensidigt udelukkende. Der er således i flere tilfælde tale om, at temaerne er 

kendetegnet ved fælles træk, ligesom en række indsatser beror på de samme virkningsfulde me-

kanismer og komponenter på tværs af temaerne.  

 

Den tematiske syntese er baseret på en tværgående analyse af de inkluderede studier med fokus 

på at præsentere et samlet billede af, hvad der virker og hvorfor i relation til mål 2. Det bety-

der, at de præsenterede sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede resultater er 

sammenfattet på tværs af flere inkluderede studier. Samtidig fremhæves nogle studier mere end 

andre i syntesen, hvilket skyldes, at de på forskellig vis er særlig relevante eller eksemplariske. 

Det kan fx gælde i forhold til studiets evidensniveau, detaljeringsgrad i beskrivelse af den under-

søgte indsats eller fokus på relevante implementeringsforhold, som vurderes vigtige at fremhæve.   

 

I syntesen optræder en række centrale begreber, der anvendes ud fra den forståelse, som er præ-

senteret i de inkluderede studier. Det betyder, at begrebsbrug i syntesen afspejler studiernes fo-

kus og tilgang. Endvidere er begreber fra internationale studier hovedsageligt direkte oversat, men 

i enkelte tilfælde er der foretaget en mere fortolkende oversættelse til tilsvarende begreber i dansk 

sammenhæng. Så vidt centrale begreber defineres i studierne, er dette gengivet i syntesen. Dog 

er der i flere tilfælde tale om, at studierne ikke definerer disse begreber nærmere.  
 

I figuren nedenfor præsenteres syntesens overordnede forandringsteori, der har til formål at be-

skrive sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede resultater og effekter relateret 

til fastholdelse, gennemførelse og frafald på erhvervsuddannelserne, som de fremkommer på 

tværs af de inkluderede studier i syntesen. Desuden ekspliciterer forandringsteorien de væsentlige 

mellemkommende resultater, der understøtter fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Den grafi-

ske illustration af forandringsteorien præsenterer disse sammenhænge på et overordnet niveau, 

mens de illustrerede sammenhænge nuanceres og udfoldes yderligere under hvert af de fire tema-

er i syntesen, hvor også centrale begreber løbende præsenteres.  
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Figur 4-1: Forandringsteori for mål 2 – Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 

 
 

Forandringsteorien illustrerer, at der for hvert af de fire temaer i syntesen er fundet en række 

virkningsfulde mekanismer, som – ifølge de inkluderede studier – bidrager til at styrke fastholdel-

sen på erhvervsuddannelserne.  

 

Under temaet om brobyggende og studieforberedende forløb viser de inkluderede studier 

overordnet set, at de virkningsfulde indsatser på kort sigt bidrager til, at de unge opnår øget viden 

om mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet – både i forhold til forskellige erhvervsretninger 

og i forhold til de fremadrettede beskæftigelsesmuligheder. Dette opnås bl.a. ved at give eleverne 

mulighed for at danne sig en række praktiske erfaringer i forbindelse med virksomhedspraktikker. 

Samtidig bidrager det til, at de unge får øget viden om de fagfaglige krav i erhvervsuddannelser-

ne, og at de unge oplever en mere glidende overgang mellem uddannelsesinstitutioner. Dette un-

derstøtter på længere sigt, at elevernes tiltro til egne evner styrkes, at der sker en øget uddannel-

ses- og karriereafklaring hos de unge, samt at flere unge får øget uddannelsesmotivation. På langt 

sigt bidrager dette til, at de unges faglige resultater øges og sociale og personlige kompetencer 

styrkes, hvilket samlet set bidrager til øget fastholdelse i uddannelsen.  

 

Under temaet løbende rådgivning og støtte peger de inkluderede studier på, at virkningsfulde 

indsatser bidrager til, at flere elever danner gode relationer til vejledere og andre unge på uddan-

nelsen, at flere elever oplever, at de får relevant sparring og støtte undervejs i uddannelsen, og at 

flere elever får indsigt i uddannelsens indhold og forventninger til de unge. På længere sigt bidra-

ger dette til øget uddannelsesafklaring og dermed et mere kvalificeret uddannelsesvalg samt øget 

socialt tilhørsforhold og trivsel blandt eleverne. På langt sigt understøtter dette elevernes sandsyn-

lighed for at gennemføre den påbegyndte erhvervsuddannelse.  

 

Under temaet undervisnings- og læringsstrategier viser de inkluderede studier, at virknings-

fulde indsatser på kort sigt bidrager til, at flere elever bliver aktive lærende og i højere grad bliver 

bevidste om deres egen faglige udvikling. Ifølge studierne understøtter dette, at flere elever i hø-

jere grad oplever undervisningen som relevant og anvendelig. På mellemlang sigt bidrager dette 
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ifølge studierne til, at elevernes generelle uddannelsesmotivation såvel som engagement i under-

visningen øges. På langt sigt understøtter dette, dels at elevernes faglige resultater samt sociale 

og personlige kompetencer øges, dels at eleverne i højere grad fastholdes i uddannelsen.  

 

Under fjerde og sidste tema om praktik peger de inkluderede studier på, at virkningsfulde prak-

tikforløb medfører, at flere elever danner sig erfaringer på baggrund af autentiske læringsforløb og 

deltagelse i praksisfællesskaber, hvilket bidrager til, at flere elever oplever øget tilfredshed med og 

udbytte af deres uddannelsesforløb, ligesom at elevernes uddannelsesmotivation herigennem også 

øges. På langt sigt understøtter virkningsfulde praktikforløb herigennem også elevernes fastholdel-

se i uddannelsen.  

 

Samlet set viser forandringsteorien, at de inkluderede studier peger på, at virkningsfulde indsatser 

inden for hvert af de fire temaer alle bidrager til, at den overordnede strategiske målsætning om 

øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne kan indfries.  

 

I det følgende præsenteres en uddybende analyse for hvert af de fire temaer. Hvert tema indledes 

af en oversigtstabel, der indeholder en skematisk fremstilling af de studier, der ligger til grund for 

syntesen under det givne tema. Dernæst følger en tværgående beskrivelse af virkningsfulde ind-

satser, der sætter fokus på mekanismerne bag og de dokumenterede resultater af den givne ind-

sats. Herefter beskrives det med afsæt i de inkluderede studier, hvordan skoler konkret kan tilret-

telægge virkningsfulde tiltag, metoder og praksisser med relevans for det enkelte tema. Endelig 

præsenteres afslutningsvist i kapitlet en tværgående opsamling på syntesens temaer.  

 

4.1 Brobyggende og studieforberedende forløb  

Forskellige former for brobygningsforløb33 eller studieforberedende forløb er et tværgående tema i 

de inkluderede studier relateret til målet om øget fastholdelse på erhvervsuddannelserne. I dette 

afsnit sættes der således fokus på, hvorfor og hvordan forskellige former for brobygnings- og stu-

dieforberedende forløb kan understøtte øget fastholdelse og gennemførelse på erhvervsuddannel-

serne.  

 

Brobyggende og studieforberedende forløb refererer i den forbindelse både til indsatser, der gen-

nemføres i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og på tværs af forskellige skolekontekster, fx 

produktions- og erhvervsskoler.   

 

Som led i kortlægningen er der identificeret 12 studier, der danner udgangspunkt for nedenstå-

ende analyse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om brobyggende og studieforbe-

redende forløb. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel. 

                                                
33 Der er typisk tale om forløb, hvor elever i grundskolens ældste klasser afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode forud for 

elevernes valg af ungdomsuddannelse. Form og længde af brobygningsforløbene varierer på tværs af de inkluderede studier.  
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Tabel 4-1: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet brobyggende og studieforberedende forløb 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evidens-
vægt 

Jensen et al. 
(2009) 

Unges frafald på erhvervsskolerne? Hvad gør de  
”gode” skoler?  

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang og fastholdelse 

Middel 

Allen & Lester 
(2012) 

The Impact of a College Survival Skills Course and a 
Success Coach on Retention and Academic Perfor-
mance 

USA Før- og eftermåling  Positive:  
Fastholdelse og faglige resultater 

Middel 

LXP Consul-
ting (2007) 

Evaluering af Brug for alle unge II Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse og 
fastholdelse 

Middel 

Golden et al. 
(2006) 

Evaluation of Increased Flexibility for 14 to 16 Years 
Olds Programme: Outcomes for the Second Cohort.  

England Longitudinal tværsnits-
undersøgelse 

Positive: 
Overgang til ungdomsuddannelse, 
faglige resultater og gennemførelse 

Høj 

Dyssegaard et 
al. (2014b) 

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn 
for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 
Canada, Australien og 
New Zealand. 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater* 

Høj 

Dumbrell & 
Smith (2007) 

Pre-Apprenticeships in Three Key Trades Australien Mixed methods-design Positive:  
Læring, motivation, engagement, 
adgang til praktikpladser 
 
Ingen/uklare**: 
Optag, fastholdelse og gennemførelse  

Middel 

Hughes et al. 
(2005) 

Pathways to College Access and Success  USA Kvalitativt casestudie Positive: 
Overgang til erhvervsuddannelse, 
fastholdelse og tiltro til egne evner 

Middel 

Jacobson & 
Mokher 
(2014) 

Florida Study of Career and Technical Education USA Longitudinalt studie Ingen/uklare: 
Fastholdelse og overgang til erhvervs-
uddannelse 

Middel 

Karp et al. 
(2007) 

The Postsecondary Achievement of Participants in 
Dual Enrollment: An Analysis of Student Outcomes in 
Two States 

USA Longitudinalt kohortestu-
die 

Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse, 
faglige resultater og gennemførelse 

Middel 

Masdonati 
(2010) 

The Transition from School to Vocational Education 
and Training: A Theoretical Model and Transition 
Support Program 

Schweiz Kvalitativt casestudie Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse  
 

Middel 

San Miguel 
(2013) 

The Effects of Career and Technical Education on 
Student Outcomes in a High-Minority Urban School 
District 

USA Kvasi-eksperimentelt 
design 

Positive:  
Gennemførelse og faglige resultater  
 
Ingen/uklare: 
Fravær 
 

Høj 
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Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evidens-
vægt 

 

Aarkrog & 
Bang (2012) 

Evaluering af Kunnskapsløftet Norge Metaevaluering Positive:  
Uddannelsesafklaring, motivation og 
læringsudbytte 
 
Ingen/uklare:  
Søgning til ungdomsuddannelse, fagli-
ge resultater og gennemførelse 

Middel 

* Indsatsgruppens udvikling uden sammenligning med kontrolgruppens udvikling. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  
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Det fremgår af tabellen, at ni af de 12 inkluderede studier er af middel evidensniveau, mens de 

resterende tre studier er af højt evidensniveau. Vidensgrundlaget er således primært baseret på en 

kombination af kvalitative og deskriptive kvantitative data og analyser, der alene sandsynliggør, at 

de undersøgte indsatser bidrager til at realisere målsætningen om øget fastholdelse og gennemfø-

relse på erhvervsuddannelserne. Samtidig er tre af studierne baseret på kvantitative metoder, der 

giver anledning til statistisk funderet viden om resultater og effekter af forskellige brobyggende og 

studieforberedende forløb. Syntesen er således baseret på et forholdsvist bredt vidensgrundlag 

karakteriseret af såvel gode erfaringer, indikationer på resultater, sandsynliggjorte sammenhænge 

mellem indsats og resultater som dokumenterede effekter og resultater. Det fremgår af syntesen, 

hvornår der er tale om forskellige former for viden om resultater og effekter. Endelig bemærkes 

det, at kun tre af de 12 studier under dette tema er gennemført i en dansk kontekst, mens de 

resterende studier er gennemført i enten USA, Canada, Australien og New Zealand eller europæi-

ske lande. 

 

Hvordan virker det?  

Flere af de inkluderede studier peger på, at brobyggende og studieforberedende forløb har positi-

ve effekter på fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne (Jensen et al., 2009; Allen & 

Lester, 2012; Karp et al., 2007; San Miguel, 2013; Dyssegaard et al., 2014b; Golden et al., 2006; 

Hughes et al., 2005).   

 

Derudover indikerer studierne, at forløbene styrker elevernes tiltro til egne evner samt person-

lige og sociale kompetencer, og at dette har en positiv betydning for elevernes gennemførel-

sesgrad. Det hænger bl.a. sammen med, at eleverne herved bliver mere aktivt lærende og bliver 

bedre i stand til at indgå aktivt i et ungdomsuddannelsesmiljø (Jensen et al., 2009; Hughes et al., 

2005; Masdonati, 2010). At eleverne integreres i et ungdomsuddannelsesmiljø med gode sociale 

relationer til lærere og andre elever har desuden også en positiv betydning for elevernes motiva-

tion (Aarkrog & Bang, 2012; Hughes et al., 2005).  

 

Endelig viser studierne, at brobyggende og studieforberedende forløb også har positive effekter på 

elevernes faglige resultater og læring (Allen & Lester, 2012; Karp et al., 2007; San Miguel, 

2013; Golden et al., 2006). Dette kan ligeledes være med til at mindske frafaldet på erhvervsud-

dannelserne, idet det kan mindske risikoen for, at eleverne dropper ud af uddannelsen på grund af 

faglige udfordringer i fx dansk og matematik. 

 

Hvorfor virker det?  

Der er flere årsager til, at brobyggende og studieforberedende forløb kan øge fastholdelsesgraden 

på erhvervsuddannelserne. Ifølge de inkluderede studier kan brobygningsforløbene – og særligt de 

forløb, der afvikles forud for overgangen til erhvervsuddannelserne – understøtte elevernes mulig-

heder for at træffe gode og informerede uddannelsesvalg (Jensen et al., 2009; Masdonati, 

2010; Aarkrog & Bang, 2012; Karp et al., 2007). Det skyldes bl.a., at eleverne som led i forløbene 

får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige uddannelser og brancher i autentiske læ-

ringsmiljøer, fx via studie- og erhvervspraktik. Herigennem kan eleverne dels blive præsenteret for 

en bred palet af ungdomsuddannelser, dels afprøve uddannelserne på en uforpligtende måde forud 

for deres endelige uddannelsesvalg. Eleverne bliver således bekendt med både kravene og indhol-

det i de forskellige uddannelsesretninger, og det kvalificerer elevernes uddannelsesvalg, så risiko-

en for omvalg og frafald efterfølgende mindskes.  
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Derudover peger flere af studierne også på, at det kan være befordrende for fastholdelsesgraden, 

at eleverne målrettet forberedes på de fagfaglige krav, der gælder på erhvervsuddannelserne, 

fx læsefærdigheder og matematiske kompetencer (Hughes et al., 2005; Jacobson & Mokher, 2014; 

Karp et al., 2007). Forberedes eleverne på de fagfaglige krav på erhvervsuddannelserne, er der 

således mindre sandsynlighed for, at eleverne får nederlag og negative oplevelser i den almene 

undervisning på erhvervsuddannelserne, der ellers kan øge elevernes frafaldsrisiko. Et enkelt stu-

die peger i den forbindelse også på, at forberedende forløb er særligt effektive i forhold til at moti-

vere og fastholde de fagligt svageste elever – ikke mindst, når forløbet tilrettelægges og kombine-

res med en praksisrettet undervisning (Jensen et al., 2009).  

 

Opbygningen af elevernes studiekompetencer forud for overgangen til en erhvervsuddannel-

se kan ligeledes understøtte, at brobygningsforløbene skaber positive effekter på elevernes fast-

holdelsesgrad (Masdonati, 2010; Karp et al., 2007; Allen & Lester, 2012). Det indebærer bl.a., at 

eleverne præsenteres for de forventninger til elevrollen, der kendetegner en ungdomsuddannelse, 

herunder særligt at eleverne forventes at tage et medansvar for egen læring. Studierne peger på, 

at det har et særligt potentiale til at forebygge tidligt frafald blandt eleverne, fordi overgangen fra 

grundskolen til erhvervsuddannelse hermed bliver mindre markant.  

 

Studierne peger også på, at et kerneelement i den gode brobyggende og/eller studieforberedende 

indsats er at skabe glidende overgange fra grundskolen til erhvervsuddannelserne (Hughes 

et al., 2005; Karp et al., 2007; San Miguel, 2013). Det kan eksempelvis ske ved, at dele af under-

visningen i grundskolens ældste klasser koordineres med undervisningen på erhvervsuddannelser-

nes grundforløb, eller ved at eleverne i grundskolen har mulighed for at tage valgfag på en er-

hvervsuddannelse. Herved får eleverne indblik i og vænner sig til undervisningen på erhvervsud-

dannelserne forud for overgangen. Det kan understøtte, at færre elever falder fra uddannelsen, 

fordi de bliver overraskede over kompetencekravene i uddannelserne.  

 

De inkluderede studier peger derudover på, at faglige støtteordninger til de fagligt svageste 

elever, fx lektiehjælp og supplerende undervisning i matematik, også kan være med til at fasthol-

de flere elever på erhvervsuddannelserne (Allen & Lester, 2012; Jensen et al., 2009; LXP Consul-

ting, 2007). Det kan således imødekomme risikoen for, at eleverne falder fra uddannelsen, når og 

hvis de har det svært i de fagfaglige fag på erhvervsuddannelserne. I den forbindelse peger studi-

erne på, at et særligt virkningsfuldt greb er, at erhvervsuddannelserne tilrettelægges fleksibelt, 

så hastighed i og længde af undervisningsforløbene kan tilrettelægges med afsæt i den enkelte 

elevs behov og forudsætninger (se fx Golden et al., 2006). 

 

Endelig viser studierne, at indsatser for at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer 

er et kerneelement, der går igen på tværs af de virkningsfulde brobygningsforløb (Jensen et al., 

2009; Dumbrell & Smith, 2007; Masdonati, 2010; San Miguel, 2013; Aarkrog & Bang, 2012). Iføl-

ge studierne hænger dette bl.a. sammen med, at stærke sociale relationer til andre elever og læ-

rere på uddannelsesinstitutionen også mindsker risikoen for frafald.     

 

Hvordan kan det konkret gribes an?  

De inkluderede studier peger på flere konkrete indsatser og metoder, der kan anvendes til at til-

rettelægge virkningsfulde brobyggende og studieforberedende forløb, som fremmer fastholdelse på 

erhvervsuddannelserne.  
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Flere af amerikanske studier undersøger således brobygningsforløb i grundskolen som en indsats 

til dels at øge overgangen til erhvervsuddannelserne, dels at forebygge frafald blandt eleverne på 

erhvervsuddannelserne (Hughes et al., 2005; Karp et al., 2007; San Miguel, 2013). Studierne 

viser, at særligt kombinerede grundskole-/erhvervsskoleforløb har potentiale til at øge fast-

holdelse på erhvervsuddannelserne.   

 

I en amerikansk skolekontekst er kombinerede grundskole-/erhvervsskoleforløb længerevarende 

undervisningsforløb, der går på tværs af og skaber en glidende overgang fra grundskolen til en 

erhvervsuddannelse, bl.a. via såkaldt dobbelt merit. I takt med, at eleverne færdiggør grundsko-

len, optjener eleverne således også meriterende point på erhvervsuddannelsens grundforløb. Af 

denne grund er der typisk også tale om, at undervisningen tilrettelægges, så der sker en tæt inte-

gration af undervisningens indhold i grundskolen hhv. på erhvervsuddannelsen (Hughes et al., 

2005; Karp et al., 2007; San Miguel, 2013).  

 

De inkluderede studier belyser mange forskellige former for kombinerede grundskole-/erhvervs-

skoleforløb. Forløbene har typisk en varighed på mellem 2-4 år, og såvel virksomhedspraktik og 

virksomhedsforlagt undervisning er typisk integrerede elementer i programmerne. Den øvrige 

undervisning tilrettelægges også typisk, så der sker en tæt kobling mellem teori og praksis i stør-

stedelen af fagene, fx ved at eleverne får mulighed for løbende at afprøve deres tilegnede kompe-

tencer i virksomhedspraktikker (Hughes et al., 2005; Karp et al., 2007; San Miguel, 2013). Forlø-

bene tilrettelægges og udbydes ofte via partnerskaber mellem grundskole, ungdomsuddannel-

sesinstitutioner og brancheorganisationer.  
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I boksen nedenfor beskrives et konkret eksempel på, hvordan kombineret grundsko-

le/erhvervsskole tilrettelægges i en amerikansk skolekontekst.  

 

The Tech-Prep Program – et kombineret grundskole/erhvervsskoleforløb 

 

The Tech-Prep Program er et kombineret grundskole/erhvervsskoleforløb, der er etableret igennem et part-

nerskab mellem en grundskole, en erhvervsuddannelsesinstitution og et konsortium bestående af bl.a. bran-

cheorganisationer kaldet The Global EDGE Tech Prep Consortium. Programmet er implementeret i en ameri-

kansk skolekontekst. 

 

Programmet indebærer, at der tilrettelægges et tværgående 4-årigt erhvervsrettet uddannelsesforløb, hvor-

af de første to år gennemføres i grundskolen, og de sidste to år gennemføres på erhvervsuddannelsen. Her-

efter optages eleverne på erhvervsuddannelsen, hvor de gennemfører resten af deres uddannelse. Pro-

grammet tilbyder forskellige studieretninger indenfor pædagogik, it og medieproduktion.  

 

Undervisningsmaterialer og –forløb tilrettelægges af konsortiet, der også godkender de lærere, der undervi-

ser på forløbet. I udgangspunktet skal lærerne både være kvalificeret til at undervise i grundskolen og på en 

erhvervsskole. Konsortiet tilbyder derudover løbende kompetenceudvikling til underviserne på forløbet.  

 

Mange af underviserne er desuden rekrutteret eksternt, så de har opdateret erhvervserfaring inden for de 

studieretninger, der tilbydes i programmet. Det sker med henblik på at give eleverne mulighed for at etable-

re uformelle mentorrelationer med de fagprofessionelle. Ligeledes er det en strategi for at gøre undervisnin-

gen mere praksisnær og relevant for eleverne.  

 

Det er et væsentligt element i forløbet, at en stor del af undervisningsmaterialerne er udviklet til erhvervs-

uddannelsen. Det sker for at fremme genkendelighed og tryghed for eleverne i overgangen fra grundskole til 

erhvervsuddannelsen, ligesom eleverne herigennem forberedes på de faglige krav, der møder dem på er-

hvervsuddannelsen.  

 

En stor del af undervisningen indebærer derudover, at eleverne kommer i praktik som led i forløbet. For at 

koble praktikforløbene til undervisningen skal eleverne føre læringsdagbog, hvor de reflekterer over deres 

udbytte af praktikken.  

 

Som led i undervisningen optræder der desuden en række gæstelærere, der fortæller om deres erfaringer 

fra branchen. Gæstelærerne rekrutteres og honoreres af konsortiet.  

 

For at rekruttere elever til programmet gennemfører konsortiet opsøgende arbejde på grundskoler inden for 

distriktet. Konsortiet har således udviklet informationsmaterialer, der udsendes til alle elever inden for al-

dersgruppen (9.-12. klassetrin) inden for skoledistriktet.  

 

Generelt indikerer studiet, at programmet har en positiv betydning for fastholdelsesgraden på erhvervsud-

dannelserne, bl.a. fordi eleverne som led i programmet forberedes både fagligt og socialt på overgangen til 

en ungdomsuddannelse.  

 
Læs mere her:  

Hughes et al. (2005): Pathways to College Access and Success.  
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Flere af de inkluderede studier viser også, at studieforberedende forløb, der gennemføres enten 

forud for eller umiddelbart efter elevernes påbegyndelse af erhvervsuddannelse, kan mindske risi-

koen for frafald på erhvervsuddannelserne (Allen & Lester, 2012; Dumbrell & Smith, 2007; Karp et 

al., 2007; Masdonati, 2010; San Miguel, 2013). Det skyldes, at forløbene typisk tilrettelægges 

med henblik på dels at øge elevernes faglige kompetencer i fx dansk og matematik, dels at klæde 

eleverne på til at indgå fagligt og socialt i ungdomsuddannelsesmiljøet.   

 

Forløbene kan tilrettelægges på forskellige måder og med forskellige fokusområder. I det ameri-

kanske studie af Allen & Lester (2012) får elever med faglige vanskeligheder eksempelvis et sup-

plerende matematikkursus i forbindelse med studiestart. Kurset er obligatorisk for elever, der i 

grundskolen har klaret sig under gennemsnittet i matematik. Matematikundervisningen målrettes 

specifikt til de uddannelsesretninger, som eleverne skal påbegynde. Det sker for at øge elevernes 

oplevelse af, at kurset er relevant og direkte anvendeligt i deres videre uddannelse, hvilket skal 

bidrage til at øge elevernes motivation for at gennemføre forløbet (se også San Miguel, 2013).  

 

Som et ekstra frivilligt tilbud til de elever, der deltager i det supplerende matematikkursus, gen-

nemføres også et såkaldt ”overlevelseskursus”, som har til formål at ruste eleverne til at tage en 

ungdomsuddannelse. Kurset tilrettelægges med henblik på at styrke elevernes generelle stu-

diekompetencer, som fx at administrere sin egen tid. Derudover bliver eleverne vist rundt på 

uddannelsesinstitutionen, ligesom eleverne får tilbud om at deltage i en række sociale arrange-

menter og bliver introduceret til deres kommende undervisere. Kurset skal samlet set bidrage til, 

at eleverne får en god start på uddannelsen og hurtigt får opbygget et tilhørsforhold til øvrige ele-

ver, undervisere og institutionen som helhed (se også afsnit 3.2).  

 

I det schweiziske studie af Masdonati (2010) gennemføres et 13 ugers overgangsforløb med 

ugentlige sessioner af to timers varighed for elever, der venter på at få en læreplads, så de kan gå 

i gang med deres erhvervsuddannelse34. Som led i overgangsforløbet introduceres eleverne til er-

hvervsuddannelsessystemet bl.a. igennem oplæg fra unge, der selv er i gang med en erhvervsud-

dannelse. Oplæggene handler om de unges erfaringer med at tage en erhvervsuddannelse og har 

et særligt fokus på, hvordan disse unge har overkommet udfordringer på deres vej igennem sy-

stemet fx i forhold til at finde en læreplads. Derudover styrkes elevernes kompetencer i forhold til 

fx teamsamarbejde og kommunikation via rollespilsøvelser, ligesom eleverne introduceres til kon-

krete mestringsøvelser, som de kan gøre brug af i pressede situationer på uddannelsen fx i forbin-

delse med eksaminer.     

 

Præ-lærepladser er et tredje konkret eksempel på et studieforberedende forløb (Dumbrell & 

Smith, 2007), der kan øge fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Præ-lærepladserne er kortere 

praktikforløb, der gennemføres i virksomheder forud for elevernes optag på en erhvervsuddannel-

se. Hensigten er, at eleverne får praksisnært indblik i det givne erhverv og får oparbejdet grund-

læggende færdigheder inden for et specifikt fag. Studiets resultater tyder på, at brugen af præ-

lærepladser kan være med til at øge elevernes motivation for at tage en erhvervsuddannelse. 

Samtidig indikerer studiet, at forløbene også øger adgangen til reelle lærepladser, bl.a. fordi det 

bliver lettere for de unge at træde ind i rollen som lærling på lignende arbejdspladser senere i 

uddannelsesforløbet, og det gør det mere attraktivt for virksomhederne at tilbyde lærepladser. Der 

er således positive erfaringer med brugen af præ-lærepladser i det australske erhvervsuddannel-

sessystem.   

 

Endelig omhandler en række af såvel de danske som de internationale studier særlige forløb 

målrettet de fagligt svageste elever på erhvervsuddannelserne, idet det kræver en ekstra ind-

sats at fastholde netop denne elevgruppe (Jensen et al., 2009; Dyssegaard et al., 2014b; Golden 

et al., 2006; LXP Consulting, 2007). Studierne viser, at de målrettede forløb kan udmøntes på 

                                                
34 I en schweizisk skolekontekst skal de unge have etableret en aftale om læreplads, før de unge kan påbegynde deres erhvervsuddan-

nelse.  
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mange forskellige måder (Jensen et al., 2009). Der kan eksempelvis være tale om at organisere 

grundforløb på nye måder fx ved at forlænge skoleforløb på op til 40 uger. Dermed opnår lære-

re og elever mere tid til at arbejde med undervisningens indhold, ligesom eleverne bedre kan klare 

undervisningens praktiske og teoretiske opgaver i deres eget tempo (Jensen et al., 2009; Dysse-

gaard et al., 2014b). Der kan også være tale om, at eleverne har mulighed for at få lektiehjælp 

og/eller får stillet en it-rygsæk35 til rådighed ved behov (se fx LXP Consulting, 2007; Jensen et al., 

2009). Ligeledes viser studiet af Jensen et al. (2009), at et fastholdelsesgreb kan være at skabe 

mulighed for, at eleverne kan få et pusterum fra undervisningen på erhvervsuddannelsen, hvis 

der fx er tale om skoletrætte elever. I den forbindelse har en skole etableret et samarbejde med 

en nærliggende produktionsskole, hvor en håndfuld elever ad gangen kan få lov til i en kortere 

periode at arbejde i produktionsskolens værksteder i stedet for at følge undervisning på erhvervs-

uddannelsen. Eleverne modtager almen undervisning parallelt med forløbet, men undervisningen 

foregår på produktionsskolen, og det prioriteres i højere grad at udvikle elevernes personlige og 

sociale kompetencer fremfor deres faglige kompetencer. Efter forløbet fortsætter eleverne på er-

hvervsuddannelsen.  

 

Generelt tilrettelægges forløbene med henblik på at give eleverne en god start på erhvervsuddan-

nelsen, at fastholde og understøtte elevernes motivation og faglige progression og at skabe gode 

rammer for, at eleverne kan få succesoplevelser på uddannelsen. Dette skal samlet set imøde-

komme den betydelige risiko for frafald, der kendetegner de fagligt svageste elever på erhvervs-

uddannelserne.   

 

  

                                                
35 En it-rygsæk indeholder en række redskaber, der kan hjælpe elever med læse- og skrivevanskeligheder til bedre at kunne læse og 

skrive i skolen. Rygsækken indeholder eksempelvis en samlet hjælpepakke til læse- og skrivearbejde, herunder en scanner, der kan 

indscanne tekst og efterfølgende læse dem højt. I Danmark udleveres rygsækken bl.a. til ordblinde elever. Læs mere her: 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Nov/121102-It-rygsaek-skal-hjaelpe-ordblinde-elever  

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Nov/121102-It-rygsaek-skal-hjaelpe-ordblinde-elever
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I boksen nedenfor beskrives et andet konkret eksempel på en indsats, der målretter sig de fagligt 

svageste elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Indsatsen er gennemført i en dansk er-

hvervsskolekontekst.   

 

Erhvervsklasser på erhvervsuddannelsesinstitutioner 

 

Erhvervsklassen er et målrettet grundforløb til skoletrætte unge med svage forudsætninger for at gennemfø-

re en erhvervsuddannelse. I erhvervsklassen følger grupper af 14-15 elever et undervisningsforløb af mindst 

40 ugers varighed.  

Undervisningen tilrettelægges på en måde, hvor den almindelige klasseundervisning i særlig høj grad sup-

pleres med praktisk undervisning på forskellige værksteder og i form af erhvervspraktik. Langt størstedelen 

af undervisningen i erhvervsklassen kan således karakteriseres som praktisk undervisning.   

Derudover arbejdes der målrettet med at skabe et godt socialt miljø i erhvervsklassen, hvor der etableres 

positive relationer mellem elever og lærerne i klassen, samt skabes forpligtende og inkluderende faglige 

fællesskaber blandt eleverne. For at muliggøre dette er der færre elever i erhvervsklassen, ligesom der 

(særligt i starten af forløbet) er tilknyttet flere lærere til erhvervsklassen.  

Endelig er der også tilknyttet en coach til erhvervsklassen, der arbejder målrettet med de elever, der har 

personlige og sociale udfordringer, som kan øge risikoen for frafald. Foruden coachordningen er der også 

supplerende støttefunktioner til rådighed for de elever, der har læse- og/eller skrivevanskeligheder fx mulig-

heden for at få en it-rygsæk til brug i undervisningen.   

Eleverne visiteres til erhvervsklassen med afsæt i elevernes uddannelsesplaner og/eller som led i en intro-

dag, der afvikles på erhvervsskolen forud for opstart. I forbindelse med introdagen afholdes der individuelle 

samtaler med eleverne, der har fokus på at afdække elevernes faglige forudsætninger og støttebehov.  

Generelt indikerer undersøgelsen, at erhvervsklassen er en virkningsfuld indsats i forhold til at forebygge 

frafald blandt de fagligt svageste elever på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen peger på, at erhvervs-

klassen er et særligt velegnet tilbud til de elever, der i høj grad motiveres af en praktisk tilgang til læring. 

Samtidig oplever eleverne også, at de bliver hørt og anerkendt i erhvervsklassen, ligesom eleverne værd-

sætter en tæt kontakt med lærerne i klassen. Det tyder således på, at erhvervsklassen er med til at skabe 

succesoplevelser for eleverne, der kan være med til at fastholde dem i uddannelsesforløbet.  

 

Læs mere her:  

Jensen et al. (2009): Unges frafald på erhvervsskolerne? Hvad gør de ”gode” skoler? 
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4.2 Løbende rådgivning og støtte 

Løbende rådgivning og støtte til fx frafaldstruede elever er også et gennemgående tema i de studi-

er, der beskæftiger sig med øget fastholdelse på erhvervsuddannelserne. På den baggrund belyser 

indeværende afsnit forskningens bud på, hvordan rådgivningsindsatser kan tilrettelægges, så ind-

satserne mest effektivt øger fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne.  

 

Løbende rådgivning og støtte afgrænses i den forbindelse til aktiviteter, der gennemføres på er-

hvervsuddannelserne. Der vil typisk være tale om indsatser som fx mentorordninger, karrierevej-

ledning og/eller tilbud om coachingforløb til særligt frafaldstruede eleverne.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret ni studier, der danner udgangspunkt for nedenståen-

de beskrivelsen af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om løbende rådgivning og 

støtte. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel.
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Tabel 4-2: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet løbende rådgivning og støtte 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Jappinen 
(2009) 

Get a Vocation: Keeping on Top of Studies - Reducing 
the Drop-Out Rate in Vocational Upper Secondary 
Education and Training 

Finland Kvalitativt casestudie Positiv 
Fastholdelse 

Middel 

KORA (2016) Hovedforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen 
- baselinemåling 

Danmark Mixed methods-design Ingen/uklare*:  
Fastholdelse 

Middel 

Kristensen 
(2013) 

Elevers forklaringer på, hvorfor de afbryder et uddan-
nelsesforløb 

Danmark Mixed methods-design Negative: 
Fastholdelse** 
  

Middel 

LXP Consul-
ting (2007) 

Evaluering af Brug for alle unge II Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse og 
fastholdelse 

Middel 

Meijers et al. 
(2013) 

The Relationship Between Career Competencies, Ca-
reer Identity, Motivation and Quality of Choice 

Holland Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Motivation og uddannelsesafklaring 
 
Ingen/uklare:  
Fastholdelse 

Middel 

Jensen et al. 
(2009) 

Unges frafald på erhvervsskolerne? Hvad gør de ”go-
de” skoler?  

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang og fastholdelse 

Middel 

Allen & Lester 
(2012) 

The Impact of a College Survival Skills Course and a 
Success Coach on Retention and Academic Perfor-
mance 

USA Før- og eftermåling  Positive:  
Fastholdelse og faglige resultater 

Middel 

Katznelson 
(2008) 

Mentor med mening Danmark Kvalitativt casestudie Ingen/uklare: 
Fastholdelse og gennemførelse  

Middel 

Neumark & 
Rothstein 
(2005) 

Do School-to-Work Programs Help the “Forgotten 
Half”? 

USA Tværsnitsundersøgelse Positive: 
Fastholdelse og gennemførelse 

Middel 

* Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  

** Studiet har fokus på årsager til frafald, dvs. studiet har primært fokus på negative resultater.  
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Det fremgår af tabellen, at de ni inkluderede studier alle er af middel evidensniveau, hvilket bety-

der, at de er baseret på metoder, der giver anledning til at udlede gode erfaringer, indikationer på 

resultater og sandsynliggøre sammenhænge mellem undersøgte indsatser, praksisser og metoder 

samt opnåede resultater. Den eksisterende viden vedrørende temaet løbende rådgivning og støtte 

er således ikke baseret på statistisk dokumenteret viden om effekter og resultater af de undersøg-

te indsatser. De inkluderede studier er i overvejende grad baseret på en kombination af kvantitati-

ve og kvalitative data og analyser, om end enkelte studier udelukkende er baseret på kvalitative 

data. Fem af de ni studier er gennemført i en dansk kontekst. 

 

Hvordan virker det?  

Selvom kun enkelte af de inkluderede studier undersøger den direkte effekt af løbende rådgivning 

og støtte på graden af fastholdelse på erhvervsuddannelsen, indikerer studierne overordnet set, at 

rådgivningsindsatser kan have en positiv betydning for elevernes muligheder for at gennemføre 

en erhvervsuddannelse (Jensen et al., 2009; Allen & Lester, 2012; Jappinen, 2009; Neumark & 

Rothstein, 2005; LXP Consulting, 2007).  

 

Det skyldes bl.a., at muligheden for løbende rådgivning kan kvalificere elevernes karrierevalg 

fx i forbindelse med valg af hovedforløb (Meijers et al., 2013; Kristensen, 2013; KORA, 2016). 

Samtidig indikerer studierne, at støtteordninger potentielt kan øge elevernes tilhørsforhold og 

trivsel på uddannelsesinstitutionen (Jensen et al., 2009; Katznelson, 2008; Allen & Lester, 2012).  

 

Studiet af KORA (2016) viser i den forbindelse også, at 15 pct. af de adspurgte elever, der er fal-

det fra en erhvervsuddannelse, gerne ville have haft mere karriere- og studievejledning i løbet af 

deres uddannelsesforløb, mens det tilsvarende kun gør sig gældende for 4 pct. af de elever, der 

fortsat er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette indikerer også, at elevernes muligheder for 

løbende vejledning, rådgivning og støtte, fx i forbindelse med valg af hovedforløb, potentielt kan 

være med til at fastholde frafaldstruede elever i uddannelse.  

 

Hvorfor virker det? 

De inkluderede studier peger på flere mekanismer i den løbende rådgivning og støtte, der kan 

bidrage til at fastholde eleverne på en erhvervsuddannelse.  

 

Studierne indikerer således, at løbende rådgivning og støtte kan være med til at skabe et trygt 

læringsmiljø, hvor eleverne oplever, at undervisere og vejledere interesserer sig for dem og er 

engagereret i, at eleverne får succes på erhvervsuddannelsen (Jappinen, 2009; Katznelson, 2008). 

Dette kan være med til at mindske risikoen for frafald blandt eleverne – ikke mindst når rådgiv-

ningsindsatserne også har fokus på elevernes personlige og sociale trivsel.  

 

En bredspektret rådgivningsindsats, hvor der også arbejdes med eleverne på et mere person-

ligt plan, kan således være med til at afhjælpe elevers personlige og sociale problemer, der 

generelt fungerer som en betydelig risikofaktor, når det kommer til frafald blandt særligt fagligt og 

socialt udsatte elever (Kristensen, 2013; Jensen et al., 2009; Katznelson, 2008; Allen & Lester, 

2012).  

 

Flere af de inkluderede studier indikerer i den forbindelse også, at virkningsfulde rådgivningsind-

satser og støtteordninger er kendetegnet ved at være tilrettelagt specifikt med henblik på at øge 

elevernes sociale tilhørsforhold til andre elever, undervisere og vejledere samt tilknytningen til 

uddannelsesinstitutionen (Allen & Lester, 2012; Kristensen, 2013; Katznelson, 2008; Jensen et al., 

2009). Det kan eksempelvis ske via mentorordninger. I forlængelse heraf peger studiet af Katznel-

son (2008) desuden på, at tillidsrelationen mellem elever og mentorer hhv. vejledere er afgø-

rende, hvis ordningerne skal have den tiltænkte positive effekt på fastholdelse. Et godt personligt 

match mellem elever og støttepersonerne (mentorer) kan således fremme en tillidsbaseret og 
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hyppig dialog mellem mentor og mentee. En tæt og tillidsfuld dialog øger mulighederne for at kun-

ne sætte ind der, hvor eleverne har mest brug for støtte.    

 

I den forbindelse indikerer studierne også, at opsøgende arbejde blandt frafaldstruede elever er 

et væsentligt element i virkningsfulde rådgivnings- og støtteordninger (Allen & Lester, 2012; Jen-

sen et al., 2009). Det skyldes, at opsøgende arbejde kan understøtte, at elever med faglige og 

sociale problemer ”fanges”, før det går skævt for eleverne, hvormed det bliver muligt at lave tidli-

gere frafaldsforebyggende indsatser målrettet de elever, der er i størst risiko for ikke at gennemfø-

re uddannelsen.  

 

Endelig indikerer studierne, at rådgivning i form af karriere- og studievejledning kan være med 

til at kvalificere elevernes karrierevalg, hvilket potentielt også kan bidrage til øget fastholdelse 

(Meijers et al., 2013; Kristensen, 2013; KORA, 2016; Jappinen, 2009). Studierne peger således 

på, at elever ofte falder fra erhvervsuddannelserne, fordi deres forventninger til uddannelsen ikke 

matcher uddannelsernes faktiske indhold. Muligheden for karriere- og studievejledning kan imøde-

komme dette, bl.a. fordi eleverne via rådgivningen kan forberedes på det konkrete indhold i ud-

dannelserne og de forventninger, undervisere, praktiksteder mv. har til elevernes færdigheder og 

faglige udvikling på forskellige stadier i uddannelsesforløbet (Allen & Lester, 2012). Løbende for-

ventningsafstemning med eleverne om uddannelsens forskellige elementer er således et væ-

sentligt element i rådgivningsbaserede fastholdelsesinitiativer.    

 

Hvordan kan det konkret gribes an?  

De inkluderede studier peger på enkelte konkrete indsatser, der kan tages i brug med henblik på 

at tilrettelægge virkningsfulde rådgivningsindsatser og støtteordninger, som kan øge fastholdelsen 

på erhvervsuddannelserne.  

 

Et perspektivrigt initiativ er i den forbindelse brug af succes- og gennemførelsescoaches eller 

fastholdelsesteam (Jensen et al., 2009; Allen & Lester, 2012; Kristensen, 2013), der har til for-

mål dels at opfordre og motivere eleverne til at forblive i uddannelse, dels at identificere og støtte 

frafaldstruede elever med behov for særlige støtteforanstaltninger for at fastholde dem i uddannel-

sesforløbet. Der er typisk tale om en fuldtidsstilling.  

 

Organiseringen af og indholdet i arbejdsopgaverne kan variere, men der vil ofte være tale om, at 

succes- og gennemførelsescoaches er fysisk tilstede på skolen og bevæger sig rundt mellem ele-

verne for at skabe kontakt til de elever, der kan være i risikozonen for at frafalde uddannelsen. 

Ligeledes vil systematisk monitorering af elevernes fravær ofte være en kerneopgave for 

succes- og gennemførelsescoaches med henblik på at kunne gribe ind overfor elever, der potenti-

elt er ved at falde fra uddannelsesforløbet (Jappinen, 2009; Allen & Lester, 2012).  

 

På nogle uddannelsessteder er det også en eksplicit opgave for succes- og gennemførelsescoaches 

at arbejde målrettet med elevernes relationsdannelse til såvel andre elever som undervisere 

(Allen & Lester, 2012). Det kan eksempelvis ske ved, at coachen arrangerer sociale arrangementer 

for elever og undervisere og igennem individuelle samtaler og coachingforløb med særligt frafalds-

truede elever. Coachforløbene har desuden ofte et eksplicit fokus på at øge elevernes tiltro til 

egne evner, så eleverne som led i forløbet får fornyet mod på at gennemføre uddannelsen.  

 

Der vil typisk være tale om, at succes- og gennemførelsescoachen har flere forskellige muligheder 

for at etablere kontakt til eleverne. Det gælder fx, at eleverne har mulighed for selv at opsøge 

coachen, ligesom coachen kan tage kontakt til eleverne igennem opsøgende arbejde og via hen-

visninger fra undervisere på uddannelsesinstitutionen.    

 

Derudover peger flere studier på, at etablering af mentorordninger kan være et virkningsfuldt 

fastholdelsesinitiativ (Jensen et al., 2009; Kristensen, 2013; LXP Consulting, 2007; Neumark & 



 

70 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

Rothstein, 2005). Studierne viser, at der er mange veje at gå i forhold til etablering af mentorord-

ninger. På nogle uddannelsessteder er der etableret kontaktlærerordninger, hvor kontaktlærer-

ne spiller en særlig rolle i forhold til at identificere elever med faglige og sociale udfordringer og 

efterfølgende henvise eleverne til de nødvendige støtteforanstaltninger på uddannelsesstedet. 

Undersøgelsen af Jensen et al. (2009) indikerer, at kontaktlærerordninger er med til at fastholde 

frafaldstruede elever, fordi ordningen understøtter, at eleverne får den nødvendige hjælp og støt-

te, så snart eleven begynder at udvise tegn på frafald, fx forhøjet fravær.   

 

Andre skoler har gode erfaringer med brug af voksenmentorer, der har til opgave at vejlede 

unge med brug for ekstra støtte for at gennemføre en uddannelse (Jensen et al., 2009; LXP Con-

sulting, 2007; Neumark & Rothstein, 2005). De inkluderede studier peger på, at en vigtig del af 

mentorordningen er, at de unge kan snakke med mentorerne om deres personlige og sociale pro-

blemer, så eleverne får en oplevelse af, at der er nogen, som interesserer sig for dem og deres 

problemer. Det bidrager til at skabe et trygt læringsmiljø og uddannelsesforløb for eleverne. Der er 

typisk tale om en frivillig ordning, hvor eleverne får tilbud om at få en mentor i starten af et ud-

dannelsesforløb, og det varierer på tværs af studierne, om mentorerne er aflønnede eller ej.   

 

Endelig peger enkelte studier på, at brugen af ung-til-ung-mentorordninger også kan under-

støtte fastholdelsen på erhvervsuddannelserne (Jensen et al., 2009; LXP Consulting, 2007). Der er 

tale om frivillige ordninger, hvor både mentor og mentee skal ønske at indgå i et mentorforløb. 

Skolerne opfordrer dog særligt ressourcestærke elever til at melde sig som mentorer, ligesom det 

forventes, at kontaktlærerne eksplicit gør frafaldstruede elever opmærksomme på, at de har mu-

lighed for at få en mentor.  

 

I ung-til-ung-mentorordningerne er det derudover hensigten, at frafaldstruede elever skal have 

mulighed for at sparre med en mentor, der kan relatere mere direkte til elevernes udfordringer 

end almindelige (voksne) vejledere, og som eleverne kan spejle sig i. Særligt sidstnævnte skal 

være med til at fastholde elevernes motivation for at fortsætte i uddannelsesforløbet. Det er lige-

ledes hensigten, at mentor kan hjælpe mentee med opgaver og lektier, idet mentoren typisk er 

længere i uddannelsesforløbet. Samtidig kan ung-til-ung-mentorordninger også have den positive 

sidegevinst, at der skabes større social sammenhængskraft på uddannelsesinstitutionerne, idet 

der med mentorordningen skabes relationer på tværs af årgange.   

 

Endelig indikerer studierne, at en øget adgang til karriere- og studievejledning på erhvervsud-

dannelser også er en konkret indsats, der har potentiale til at fastholde flere elever (Meijers et al., 

2013; KORA, 2016; Kristensen, 2013). Studierne viser således, at elevernes forestillinger om ud-

dannelsesforløbet, praktikken, faget og fremtiden har stor betydning for deres møde med uddan-

nelsen. I de tilfælde, hvor elevernes forestillinger ikke harmonerer med deres oplevelser på ud-

dannelsesinstitutionen eller i praktikken, kan det være en barriere for fastholdelse, bl.a. fordi ele-

verne bliver utrygge og frustrerede. Samtidig oplever eleverne, at det kan være svært at afkode 

undervisernes og særligt praktikstedets forventninger til eleverne, hvilket er en kilde til frustration 

og nederlag for eleverne. Det er derfor afgørende, at karriere- og studievejledningen løbende ar-

bejder med dels at afstemme elevernes forventninger til uddannelsens indhold, dels at tydeliggøre 

de krav og forventninger, der møder eleverne på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikken. 
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4.3 Undervisnings- og læringsstrategier 

Undervisnings- og læringsstrategier med fokus på feedback, autentisk læring og undervisningsdif-

ferentiering er også et gennemgående tema i de studier, der beskæftiger sig med øget fastholdelse 

på erhvervsuddannelserne. Indeværende afsnit belyser således undervisnings- og læringsstrategi-

er, der ifølge international og national forsknings- og udviklingsviden kan understøtte, at flere ele-

ver gennemfører en erhvervsuddannelse.  

 

Undervisnings- og læringsstrategier afgrænses i den forbindelse til aktiviteter, der gennemføres på 

erhvervsuddannelserne – enten som led i undervisningen eller i praktikken. Der er typisk tale om 

indsatser, der fremmer en mere motiverende og udbytterig undervisning og/eller praktik for ele-

verne, således at eleverne herigennem fastholdes i uddannelse.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret 23 studier, der danner udgangspunkt for nedenstå-

ende beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om undervisnings- og læ-

ringsstrategier. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel. 
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Tabel 4-3: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet undervisnings- og læringsstrategier 
 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Jensen et al. 
(2009) 

Unges frafald på erhvervsskolerne? Hvad gør de  
”gode” skoler?  

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang og fastholdelse 

Middel 

Alfeld et al. 
(2007) 

Looking inside the Black Box: The Value Added by 
Career and Technical student Organizations to Stu-
dents’ High School Experience 

USA Longitudinalt kvasi-
eksperimentelt design  

Positive:  
Motivation, engagement, jobparathed, 
faglige resultater, tiltro til egne evner 
og ambition om videre uddannelse* 
 
Ingen/uklare**: 
Motivation, faglige resultater og jobpa-
rathed*** 
 
Negative:  
Engagement, tiltro til egne evner og 
ambition om videre uddannelse** 

Høj 

Balan & Met-
calfe (2012) 

Identifying Teaching Methods that Engage Entrepre-
neurship Students  

Australien Kvalitativt casestudie Positive:  
Engagement 

Middel 

Beilmann & 
Espenberg 
(2016) 

The Reasons for the Interruption of Vocational Train-
ing in Estonian Vocational Schools 

Estland Kvalitativt casestudie Negative:  
Fastholdelse**** 

 
Middel 

Brown & 
Katznelson 
(2011) 

Motivation i erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive: 
Motivation 

Middel 

Brown et al. 
(2011b) 

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Fastholdelse og læring 

Middel 

Castellano et 
al. (2007) 

Career-Based Comprehensive School Reform: Serving 
Disadvantaged Youth in Minority Communities 

USA Mixed methods-design Positive:  
Frafald, engagement, tilstedeværelse 
og ambitioner om videre uddannelse 

Høj 

Dyssegaard et 
al. (2014a) 

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 
Canada, Australien og 
New Zealand. 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater***** 

Høj 

Dyssegaard et 
al. (2014b) 

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn 
for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 
Canada, Australien og 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater***** 

Høj 
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Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

New Zealand. 

Jonasson 
(2012) 

Teachers and Students’ Divergent Perceptions of Stu-
dent Engagement: Recognition of School and 
Workplace Goals 

Danmark Etnografisk studie Negative: 
Engagement 

Middel 

Jappinen 
(2009) 

Get a Vocation: Keeping on Top of Studies – Reducing 
the Drop-Out Rate in Vocational Upper Secondary 
Education and Training 

Finland Kvalitativt casestudie Positiv 
Fastholdelse 

Middel 

Lekes et al. 
(2007) 

Career and Technical Education Pathway Programs, 
Academic Performance and the Transition to College 
and Career 

USA Mixed methods-design Positive:  
Faglige resultater i læsning  
 
Ingen/uklare:  
Faglige resultater i matematik og over-
gang til ungdomsuddannelse 

Middel 

Lippke (2012) Fra erhvervsuddannelse til semiterapeutisk samtale-
rum? 

Danmark Etnografisk studie Positive:  
Fastholdelse  

Middel 

Louw (2015) Mod en tættere kobling mellem skole og praktik. Erfa-
ringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojekter på 18 
erhvervsskoler 

Danmark Kvalitativt casestudie Positive: 
Motivation og faglige resultater 

Middel 

Munk et al. 
(2015) 

Grundforløbspakker og frafald på danske erhvervssko-
ler 

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Fastholdelse 

Høj 

Jensen et al. 
(2014) 

Forsøg med tydelig feedback på erhvervsuddannelser-
nes grundforløb – fastholdelse og faglige resultater 

Danmark Randomiseret kontrolleret 
forsøg 

Ingen/uklare: 
Fastholdelse og faglige resultater 

Høj 

Smit et al. 
(2014) 

Student-Centred and Teacher-Centred Learning Envi-
ronment in Pre-Vocational Secondary Education: Psy-
chological Needs and Motivation 

Holland Mixed methods-design Positive:  
Motivation, tiltro til egne evner og 
fravær 
 
Uklare/ingen: 
Faglige resultater 

Høj 

Tanggaard 
(2011) 

En skoles håndtering af frafaldsproblematikken Danmark Kvalitativt casestudie Positive:  
Fastholdelse og faglige resultater 
 

Middel 

Tanggaard et 
al. (2015) 

Students’ Experiences of Ability-Based Streaming in 
Vocational Education 

Danmark Kvalitativt casestudie Ingen/uklare: 
Engagement  

Middel 

Wendelborg 
et al. (2014) 

Yrkesretting og relevans i praksis. En kvalitativ studie 
om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige 
studieprogram 

Norge Kvalitativt casestudie Positive:  
Engagement og læring  
 

Middel 

Andersen 
(2006) 

Analyse af frafald på erhvervsuddannelserne og social- 
og sundhedsuddannelserne. Undervisningsmiljøet som 
underliggende fokus 

Danmark Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Gennemførelse 
 

Middel 

Aarkrog & 
Bang (2012) 

Evaluering af Kunnskapsløftet Norge Metaevaluering Positive:  
Uddannelsesafklaring, motivation og 
læringsudbytte 
 

Middel 
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Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Ingen/uklare:  
Søgning til ungdomsuddannelse, fagli-
ge resultater og gennemførelse 

Aarkrog 
(2007) 

Kan man lære teori i praksis? En teoretisk og empirisk 
analyse af praksisrelateret undervisning i erhvervsud-
dannelserne 

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Motivation og læringsudbytte 

Middel 

* Indsatsgruppens udvikling uden sammenligning med kontrolgruppens udvikling. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  

*** Indsatsgruppens udvikling sammenlignet med kontrolgruppens udvikling. 

**** Studiet undersøger årsager til, at elever falder fra uddannelsen, dvs. studiet fokuserer primært på negative effekter. 

***** Reviewet indeholder studier, der viser både positive, negative og ingen effekter af forskellige tiltag. I indeværende kortlægning sættes der fokus på positive resultater.  
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Det ses af oversigtsskemaet, at syv ud af de 23 inkluderede studier om temaet undervisnings- og 

læringsstrategier har et højt evidensniveau, mens de resterende 16 studier under temaet er af 

middel evidens. Syntesen af dette tema er således baseret på et forholdsvis solidt vidensgrundlag 

dels grundet det store antal studier, der omhandler temaet, dels at en tredjedel af studierne er af 

høj evidens. Det betyder, at disse studier er underbygget af solide data og analyser, der med stor 

statistisk sikkerhed kan dokumentere, om de undersøgte indsatser fører til positive resultater og 

effekter i relation til målsætningen om fastholdelse. Det bemærkes endvidere, at to af de inklude-

rede studier er systematiske reviews, mens et studie er en metaevaluering. Disse tre studier er 

således hver især baseret på et større antal eksisterende studier. Derudover er det store antal 

studier af middel evidensniveau underbygget af data og analyser, der sandsynliggør, at de under-

søgte indsatser fører til positive resultater – herunder også viden der kan karakteriseres som gode 

erfaringer og oplevet udbytte, der fungerer som indikationer på opnåede resultater. Endelig be-

mærkes at 14 af de 23 inkluderede studier vedrørende undervisnings- og læringsstrategier er gen-

nemført i en dansk skolekontekst. 

 

Hvordan virker det? 

Samlet set viser de inkluderede studier, at anvendelsen af undervisnings- og læringsstrategier 

med fokus på feedback, autentisk læring36 og undervisningsdifferentiering øger fastholdelsesgra-

den på erhvervsuddannelserne (Munk et al., 2015; Jappinen, 2009; Dyssegaard et al., 2014a; 

Dyssegaard et al, 2014b; Jensen et al., 2009; Lippke, 2012; Beilman & Espenberg, 2016 m.fl.).  

 

Feedback, autentisk læring og undervisningsdifferentiering er således metoder, der kan anvendes i 

undervisningen med henblik på at gøre undervisningen mere motiverende og relevant for elever-

ne, hvilket øger elevernes engagement (Balan & Metcalfe, 2012; Lippke, 2012; Louw, 2015; Smit 

et al., 2014; Tanggaard et al., 2015; Wendelborg et al., 2014 m.fl.).  

 

Ligeledes viser studierne også, at elevernes læring og faglige resultater styrkes, når feedback, 

autentisk læring og differentiering er integrerede elementer i undervisningen såvel som i praktik-

ken (Alfeld et al., 2007; Brown & Katznelson, 2011; Brown et al., 2011b; Dyssegaard et al., 

2014a; Lekes et al., 2007 m.fl.). Det skyldes bl.a., at eleverne indgår mere aktivt og engagerede i 

undervisningen, når undervisningen er tilpas udfordrende for alle elever, og når eleverne kan se, 

at de udvikler sig fagligt undervejs i uddannelsesforløbet.  

 

Hvorfor virker det?  

De inkluderede studier peger på flere mekanismer, der forklarer, hvorfor feedback, autentisk læ-

ring og differentiering dels øger elevernes engagement og faglige udbytte af undervisningen, dels 

bidrager til øget fastholdelse på erhvervsuddannelserne.  

 

Studierne indikerer, at tydelig feedback bidrager til øget engagement, faglig læring og fasthol-

delse, fordi brugen af feedback er med til at synliggøre elevernes faglige progression (Louw, 

2015; Jensen et al., 2014; Lippke, 2012). At det tydeliggøres for eleverne, at de rykker sig fagligt 

igennem uddannelsesforløbet, er med til at øge elevernes motivation for at indgå aktivt i undervis-

ningen, og dette kan være en medvirkende årsag til, at eleverne fastholdes i uddannelse.  

 

Samtidig kan regelmæssige tilbagemeldinger om elevernes faglige præstationer bidrage til, at 

eleverne bliver mere bevidste om de områder, hvor de har behov for at udvikle sig (Dyssegaard et 

al., 2014a; Dyssegaard et al., 2014b; Jensen et al., 2009). Dette kan i sig selv styrke elevernes 

udbytte af undervisningen og dermed elevernes læring, fordi indholdet af feedbacken er med til at 

klæde eleverne på til at løse den næste opgave endnu bedre. Her er brugen af formative evalue-

                                                
36 Autentiske læringsmiljøer henviser i flere af studierne til en tæt kobling mellem teori og praksis. Studierne definerer ikke begrebet 

’autentisk læringsmiljø’ nærmere, men anvender det i betydningen, at eleverne arbejder med opgaveløsning under forhold, der minder 

mest muligt om eller foregår , virkelige omgivelser fx løsning af konkrete problemstillinger i virksomheder eller i virkelige værkstedskon-

tekster, og som har en motiverende og engagerende indvirkning på elevernes læringsproces. 
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ringer et særligt virkningsfuldt greb i den effektive feedback, fordi formative evalueringer netop 

har fokus på, hvad eleverne skal gøre anderledes fremadrettet for at styrke deres egen læring og 

faglige udvikling (Smit et al., 2014; Lippke, 2012).  

 

At eleverne får regelmæssig feedback på deres faglige præstationer, er derudover med til at sende 

et tydeligt signal til eleverne om, at deres arbejde tages seriøst af underviserne på erhvervsud-

dannelserne. Heri ligger der en anerkendelse af elevernes indsats, der også spiller en væsent-

lig rolle i forhold til at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet (Louw, 2015; Lippke, 2012; Jonas-

son, 2012; Dyssegaard et al., 2014a; Dyssegaard et al., 2014b). At eleverne føler sig anerkendt 

kan således understøtte, at eleverne føler et ansvar overfor egen læringsproces, der ligeledes kan 

gøre eleverne mere vedholdende i forhold til at gennemføre uddannelsen (Jensen et al., 2009; 

Smit et al., 2014).37  

Enkelte studier peger derudover på, at udviklingen og anvendelsen af systematiske feedback-

procedurer kan skabe grundlag for en tættere kobling mellem elevernes læring i undervisningen 

hhv. i praktikken (Lippke, 2012; Andersen, 2006; Louw, 2015). Det indebærer, at praktiksteder og 

undervisere på erhvervsuddannelserne anvender de samme feedbackprocedurer og -redskaber, 

således at praktikstederne kan orientere sig i, hvad eleverne har arbejdet med på det seneste 

skoleforløb, og underviserne kan orientere sig i, hvad eleverne har arbejdet med i praktikken. Her-

ved kan begge parter trække relevante paralleller til aktiviteter og indhold i elevernes forskellige 

læringsmiljøer. Studierne peger på, at denne kobling er væsentligt i et fastholdelsesperspektiv, 

fordi det har positiv betydning for elevernes oplevelse af, at undervisningens indhold er relevant 

og anvendelig i praksis, og det kan øge elevernes incitamenter til at gennemføre uddannelsesfor-

løbet.  

 

Derudover viser studierne, at autentisk læring har et særligt potentiale i forhold til at fastholde 

eleverne på erhvervsuddannelserne (Jensen et al., 2009; Alfeld et al., 2007; Balan & Metcalfe, 

2012; Castellano et al., 2007; Lippke, 2012; Wendelborg et al., 2014; Smit et al., 2014 m.fl.). 

Autentisk læring handler i den forbindelse om, at undervisningen forankres i og kobles tydeligt til 

praktiske og virkelighedsnære problemstillinger, som eleverne kan møde i praktikken eller på en 

arbejdsplads efter endt uddannelse. Det kan eksempelvis ske via virksomhedsforlagt undervisning, 

øget værkstedundervisning og problembaseret undervisning.  

 

Studierne viser, at autentisk læring skaber mulighed for, at eleverne kan afprøve deres kompe-

tencer i praksis og/eller praksisnære problemstillinger, og at det kan skabe succesoplevelser 

for eleverne (Smit et al., 2014; Dyssegaard et al., 2014b; Jappinen, 2009; Tangaard, 2011), der 

bidrager til øget fastholdelse. Forskningen viser således, at elever bliver mere vedholdende, fx når 

de møder udfordringer på deres læringsvej, hvis de føler sig kompetente og i stand til at løse deres 

opgaver på en tilfredsstillende måde (Smit et al., 2014; Louw, 2015).  

 

I den forbindelse skelner det hollandske studie af Smit et al. (2014) mellem elevernes oplevelse 

af personlig kompetencer og elevernes oplevelse af såkaldt organisatorisk kompetence. 

Førstnævnte handler om at give eleverne mulighed for at føle sig kompetente på egen hånd, mens 

sidstnævnte drejer sig om, at eleverne opnår en følelse af at være kompetente som følge af, at 

uddannelsesinstitutionen og underviserne understøtter deres læringsproces og klæder dem på til 

at lære, fx ved løbende at give eleverne feedback, jf. ovenfor. Begge dele er væsentlige for ele-

vernes læring og fastholdelse, og begge dele kan styrkes via øget brug af autentisk læring.     

 

De inkluderede studier peger ligeledes på, at autentisk læring medfører, at undervisningen bliver 

mere relevant og anvendelig set fra elevernes perspektiv, fordi det bliver tydeligere for elever-

                                                
37 Med henvisning til Axel Honneths anerkendelsesteori, forstås anerkendelse her som en forudsætning for, at den enkelte kan udvikle 

selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. Anerkendelse kommer til udtryk gennem værdsættelse af andre personers individualitet i det 

sociale fællesskab, fx accept af andres udsagn og handlinger, således at den enkelte kan føle sig værdifuld i fællesskabet (Honneth, Axel 

(2006): Kamp om anerkendelse. Sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag).  
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ne, hvordan undervisningens indhold kan appliceres i praksis efter endt uddannelse (Lekes et 

al., 2007; Tanggaard et al., 2015; Wendelborg et al., 2014; Balan & Metcalfe, 2012; Beilmann & 

Espenberg, 2016). Dette er i høj grad med til at engagere eleverne i deres uddannelsesforløb, 

ligesom det fører til dybere læring, og begge dele styrker elevernes incitamenter til og motivati-

on for at gennemføre deres uddannelse. Dybere læring henviser i den forbindelse til, at eleverne 

opbygger en dybere forståelse for undervisningens indhold og herigennem bliver bedre i stand til 

at overføre det, de lærer i undervisningen, til nye situationer og sammenhænge38.  

 

En virkningsfuld mekanisme er i den forbindelse modellering, der indebærer, at eleverne har 

mulighed for at lære et håndværk ved at observere mere erfarne praktikere udføre deres arbejde 

(Dyssegaard et al., 2014b; Dyssegaard et al., 2014a). Dette kan også understøtte, at undervisnin-

gens relevans og anvendelighed bliver tydeligere for eleverne, fordi de får mulighed for at obser-

vere, hvordan undervisningens indhold kan omsættes i praksis.  

Endelig indikerer studierne, at undervisningsdifferentiering er et afgørende element i en un-

dervisning, der aktivt bidrager til at fastholde flere elever på erhvervsuddannelserne (Tanggaard et 

al., 2015; Tangaard, 2011; Lippke, 2012; Dyssegaard et al., 2014b; Dyssegaard et al., 2014a; 

Brown et al., 2011b; Brown & Katznelson, 2011; Smit et al., 2014). Det kan eksempelvis ske ved 

hjælp af holddeling (Tanggaard et al., 2015) eller igennem fleksible læringsforløb, der målrettes 

enkelte elever eller elevgrupper med samme eller lignende faglige forudsætninger (Jensen et al., 

2009; Lippke, 2012).  

 

Studierne indikerer således, at det har en positiv indflydelse på fastholdelse, hvis undervisningens 

sværhedsgrad matches og målrettes forskellige elevgruppers faglige niveau. Det er således vigtigt, 

at undervisningen ikke bliver så svær, at nogle elevgrupper giver op og omvendt heller ikke bliver 

så let, at andre elevgrupper bliver demotiverede. Undervisningen skal således tilrettelægges, så 

eleverne igennem de stillede opgaver kontinuerligt befinder sig i ”zonen for nærmeste udvik-

ling” (Smit et al., 2014).   

 

I den forbindelse fremhæves etablering af elevcentrerede læringsmiljøer som en særlig per-

spektivrig metode til at tilrettelægge en differentieret undervisning, der kan udfordre og engagere 

den enkelte elev, så eleverne motiveres til at gennemføre erhvervsuddannelserne (Smit et al., 

2014; Jappinen, 2009). Elevcentrerede læringsmiljøer henviser i den forbindelse til læringsmiljøer, 

hvor eleverne understøttes i at være aktivt lærende og synligt inddrages i egne læringsprocesser39.  

 

De inkluderede studier peger således på, at elevers motivation, nysgerrighed og engagement styr-

kes, når lærere understøtter elevernes selv- og medbestemmelse i undervisningssituationen. 

Det indebærer, dels at undervisningen i mindre grad gennemføres som en lærerstyret proces, dels 

at lærerne i højere grad faciliterer elevernes læring i dialog med eleverne. Lærerne overdrager 

således løbende ansvar til eleverne i læringsprocessen, så læringen stilladseres snarere end styres 

(Smit et al., 2014; Lippke, 2012; Tangaard, 2011). Dette bidrager til, at eleverne ansvarliggøres 

for egen læring, og det kan ligeledes understøtte, at elevernes motivation i forhold til at gennem-

føre et uddannelsesforløb øges.  

 

Ligeledes indikerer studierne, at problembaserede opgaver med klare formål og rammer, der er 

indlejret i autentiske læringsmiljøer, fx via praktik eller værkstedsundervisning, kan understøtte 

elevernes oplevelse af ansvar og medbestemmelse i forhold til egen læring, fordi det ofte indebæ-

rer, at eleverne enten enkeltvis eller i teams kan tilgå opgaverne på forskellige måder og i eget 

tempo (Smit et al., 2014; Aarkrog, 2007; Wendelborg et al., 2014).    

                                                
38 Studierne definerer ikke begrebet ”dybere læring” nærmere. I studierne anvendes begrebet dog til at beskrive en læring, der er mere 

vedvarende og indebærer, at eleverne i højere grad reflekterer over egen læring og kan anvende denne læring i mange forskellige 

sammenhænge.  
39 Studierne definerer ikke begrebet yderligere, men elevcentrerede læringsmiljøer bruges bredt i studierne til at beskrive en undervis-

ning, der i form og indhold gennemføres med afsæt i elevernes aktive deltagelse i egne læreprocesser.  
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Derudover skal det bemærkes, at en stor del af studierne undersøger indsatser- i undervisningen, 

der i høj grad kombinerer ovenstående mekanismer. I de studier, der dokumenterer positive 

effekter på fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelsen, er der således ofte tale om indsatser 

med et tydeligt fokus på såvel feedback, autentisk læring som differentiering.   

Hvordan kan det konkret gribes an? 

De inkluderede studier peger på flere konkrete indsatser og metoder, der kan anvendes til at til-

rettelægge en undervisning, der bidrager til fastholdelse af flere elever på erhvervsuddannelsen 

igennem et tydeligere fokus på feedback, autentisk læring og differentiering.  

 

For det første peger studierne på flere konkrete redskaber, der kan være med til at tydeliggøre 

elevernes faglige progression for eleverne og herigennem motivere eleverne til at gennemføre 

deres uddannelse (Louw, 2015; Jensen et al., 2009; Lippke, 2012). Det danske studie af Jensen et 

al. (2009) undersøger således brugen af personlige tilbagemeldinger fra underviserne til ele-

verne. Det sker enten igennem individuelle evalueringssamtaler mellem underviserne og eleverne, 

individuel skriftlig feedback eller tilbagemeldinger i klassen. Tilbagemeldingerne har overordnet set 

fokus på, hvordan eleverne klarer sig i uddannelsesforløbet samt elevernes faglige styrker og 

svagheder. Studiet peger på, at eleverne er særligt glade for de klassebaserede tilbagemeldinger, 

fordi det giver eleverne mulighed for at lære af hinandens fejl og styrker på en konstruktiv måde.  

 

Studiet af Louw (2015) undersøger bl.a. danske erhvervsskolers forsøg med brug af logbøger til 

at synliggøre undervisningens kompetencemål og dokumentere elevernes læring. Hensigten med 

logbøgerne er at fastholde og synliggøre elevernes læring på tværs af skole- og praktikforløb. I 

logbøgerne noteres elevens kompetencemål, og det angives, hvilke mål eleverne skal nå i hvert 

skole- og praktikforløb. Hermed involveres eleverne i egen læring, ligesom det bliver lettere for 

lærerne løbende at sætte ord på hensigten med undervisningens aktiviteter, fordi aktiviteterne 

løbende kan relateres tilbage til kompetencemålene såvel som elevernes erfaringer fra praktikken, 

der også dokumenteres i logbøgerne.  

 

I praktikken sker dokumentationen af elevernes læring og faglige udvikling i form af billeder, vide-

oer eller korte tekststykker. Eleverne udfylder logbøgerne, når de er i praktik, fx ved hjælp af de-

res smartphones, og logbøgerne kan herefter anvendes i skoleforløbet til at koble elevernes læring 

fra praktikken til undervisningens indhold og aktiviteter. I nogle tilfælde anvendes logbogen også 

som et redskab, praktikvirksomheden kan anvende til at dokumentere den enkelte lærlings faglige 

udvikling i praktikken. I de tilfælde fungerer logbogen også som et overleveringsværktøj, som 

understøtter dialogen mellem praktiksteder og skoler. Generelt peger studiet på, at logbøgerne er 

et redskab, der er med til at skabe en tydelig sammenhæng i elevernes læring, fordi logbøger-

ne giver eleverne mulighed for at se tilbage på egne konkrete læreprocesser fra praktikken og 

reflekterer over dem i forhold til den teoretiske undervisning på skolen. Herved har redskabet også 

potentiale til at øge elevernes oplevelse af, at undervisningen på skolen har praktisk relevans, og 

det kan ligeledes motivere eleverne til at gennemføre skoleforløbene.  

 

I forlængelse af ovenstående peger studiet af Dyssegaard et al. (2014b) desuden på, at det har en 

positiv virkning på særligt ressourcesvage elever, at de løbende kan dokumentere gennemførte 

moduler og egne faglige fremskridt. Her kan logbogen være en vej at gå, men der kan ligeledes 

være tale om, at eleverne får gennemførelsesbeviser efter hvert modul.  
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De inkluderede studier peger for det andet på, at forskellige former for virksomhedsforlagt un-

dervisning, tværfaglige projekter og praksisbaseret undervisning er initiativer, der kan 

bidrage til øget fastholdelse (Jensen et al., 2009; Wendelborg et al., 2014; Lekes et al., 2007; 

Castellano et al., 2007; Jappinen, 2009 m.fl.).  

 

Forløbene kan tilrettelægges på mange forskellige måder, men fælles for tilgangene er, at under-

visningen forankres i en simuleret praksis og har fokus på, hvordan eleverne tilgår og løser 

praksisnære arbejdsopgaver. Der er altså tale om praksis- eller arbejdsbaseret undervisning, som 

kan afvikles enten på en virksomhed eller i værkstederne på uddannelsesinstitutionen. Hensigten 

er, at eleverne får et mere realistisk indblik i, hvordan deres læring kan anvendes på en arbejds-

plads og herved blive motiverede for at deltage aktivt i undervisningen.  

 

Studiet af Jensen et al. (2009) undersøger eksempelvis et konkret initiativ med virksomhedsforlagt 

undervisning i en dansk erhvervsskolekontekst, hvor underviserne på erhvervsskolerne flytter en 

del af deres undervisning ud i praksis – typisk i en uge ad gangen. Lærerne bruger således deres 

netværk til at etablere kontakter til virksomheder, der er villige til dels at tilrettelægge korte forløb 

for en gruppe af elever, dels at varetage hele eller dele af undervisningen. Studiet viser, at den 

virksomhedsforlagte undervisning under grundforløbet giver de unge succesoplevelser, fordi de 

får mulighed for at afprøve deres kompetencer i praksis. Samtidig indikerer studiet, at det kan 

være med til at fastholde eleverne i deres uddannelsesforløb.  
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Et andet eksempel på praksisbaseret undervisning fremgår af boksen nedenfor.   

 

Fellesfag, Yrkesretting, Relevans (FYR-projektet) – et tværfagligt forløb på erhvervsuddannel-

serne 

Det norske undervisningsministerie lancerede i 2010 projektet ”Ny Giv”, der havde til hensigt at få flere 

elever til at gennemføre en videregående uddannelse. Et af projekterne i denne satsning var et overgangs-

projekt med fokus på at fastholde særligt fagligt svage elever i videregående uddannelse. FYR-projektet 

(Fellesfag, Yrkesretting, Relevans) var en del af projektet.  

 

I FYR-projektet blev en række skoler inviteret til at deltage i et projekt, der handlede om at erhvervsrette 

fællesfagene på erhvervsuddannelserne. Det skete med afsæt i forventningen om, at erhvervsretning af 

fællesfagene kunne øge elevernes motivation og læringsudbytte og herigennem mindske frafaldet blandt 

eleverne.    

 

I forbindelse med projektet blevr der udviklet en række ressourcer og materialer, der skulle understøtte 

lærerne i at erhvervsrette fællesfagene. Ressourcerne og materialerne indeholdt således forslag til, hvordan 

undervisningen kunne erhvervsrettes og kobles til elevernes interesseområder.  

 

En af skolerne gennemførte et tværfagligt projekt, som var udarbejdet i samarbejde mellem undervisere i 

fællesfagene og i værkstedsfagene. Kernen i projektet var, at eleverne skulle producere et salgbart produkt. 

Eleverne gennemførte projektet i par med udgangspunkt i metoden ”samarbejdslæring”. Hvert par var 

sammensat af en såkaldt faglig svag elev og en faglig stærk elev. Erfaringen er, at dette fungerer godt i 

særligt tværfaglige forløb, fordi både den fagligt stærke elev (fx i teori) og den fagligt svage elev (fx i værk-

stedet) har mulighed for at vise, hvad de kan og komplementere hinanden. Dette skaber mulighed for, at 

alle elever kan få succesoplevelser i forløbet uafhængig af elevernes faglige niveau.   

 

Undervisningsforløbet følger i høj grad gængse processer i en egentlig produktion. Dette gælder både for 

værkstedsfagene og for fællesfagene. Eksempelvis har eleverne engelskundervisning på værkstedet som led 

i projektet. Samtidig kobles undervisningen i både norsk, naturfag og matematik til projektet. I norsk fører 

eleverne således logbog over produktionens forskellige faser, mens elever arbejder med at håndtere affaldet 

fra produktionen i naturfag.  

 

Erfaringerne fra det tværfaglige projekt viser, at eleverne i projektet blev mere motiverede i undervisningen 

i fællesfagene, fordi det blev tydeligt, at fællesfagene også er relevante og brugbare for deres erhverv. Dette 

har en positiv betydning for elevernes generelle motivation for uddannelsen.  

 

Erfaringerne fra det tværfaglige projekt viser derudover, at det er en stor styrke, at underviserne i fællesfa-

gene får et dybere indblik i elevernes erhvervsområde. Det vurderes således som en betingelse for, at 

lærerne kan erhvervsrette undervisningen i fællesfagene, så undervisningen opleves mere relevant for ele-

verne.  

 

Endelig viser erfaringerne fra projektet, at det bliver nemmere at gennemføre tværfaglige forløb, når værk-

stedsunderviserne og lærerne i fællesfagene deler kontor. Det skyldes, at det kræver tæt koordination og 

indblik i hinandens undervisning for at kunne drage relevante paralleller på tværs.  

 

Samtidig oplever lærerne ikke, at de tværfaglige forløb skaber problemer med at få fagenes forskellige kom-

petencemål dækket i undervisningen. Det skyldes, at der er tale om et tidsbegrænset projekt, hvor øvrige 

kompetencemål kan dækkes enten før eller efter projektperioden. Forskellige kompetencemål og eksamens-

krav er således ikke nødvendigvis en barriere for erhvervsretning af undervisning. Det kræver dog god plan-

lægning og koordination på tværs af underviserne.  

 
Læs mere her:  

Wendelborg et al. (2014): Yrkesretting og relevans i praksis. En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til 

yrkesfaglige studieprogram. 



 

81 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

For det tredje peger de inkluderede studier på, at tilrettelæggelse og anvendelse af fleksible læ-

ringsforløb målrettet elevernes forskellige faglige forudsætninger også kan være med til at fast-

holde elever på erhvervsuddannelserne (Jensen et al., 2009; Dyssegaard et al., 2014b; Tangaard, 

2011; Tanggaard et al., 2015; Lippke, 2012; Munk et al., 2015). De fleksible forløb giver eleverne 

mulighed for at gennemføre uddannelsen i eget tempo, ligesom undervisningens tilrettelægges, 

så den matcher elevernes forskellige læringsstile.  

 

At undervisningen tilrettelægges, så den matcher elevernes forskellige læringsstile, indebærer 

ifølge studierne ofte en form for niveaudeling, hvor nogle – og særligt ressourcestærke – elever 

følger en undervisning, der både har fokus på teori og praksis, mens andre – og særligt ressource-

svage – elever følger en mere praksisrettet undervisning i teorireducerede forløb (se fx Munk et 

al., 2015 og Tanggaard et al., 2015)40.  

 

Foruden tilpasning af det faglige niveau og undervisningsstile har flere danske erhvervsuddannel-

ser også gode erfaringer med at skrue på uddannelsens længde og tempo (se fx Lippke, 2012 og 

Munk et al., 2015). Typisk udbydes der således både turboforløb og udvidede forløb på uddannel-

serne. Hvor turboforløbene henvender sig til elever med relevant erhvervserfaring, en allerede 

gennemført ungdomsuddannelse og/eller lærlingekontrakt, henvender de udvidede forløb sig ofte 

til elever, der er skoletrætte og/eller har behov for længere tid for at kunne leve op til de faglige 

krav i uddannelserne.    

 

Studiet af Lippke (2012) beskriver et udvidet forløb målrettet elever med relativt få faglige, per-

sonlige eller sociale vanskeligheder. Forløbet har typisk en varighed på 30-40 uger (mod de ordi-

nære forløb på 20 uger), og undervisningen tilrettelægges med et eksplicit fokus på at koble ele-

vernes læring på praksisnære aktiviteter. I stedet for traditionel tavleundervisning gennemføres 

størstedelen af forløbet i skolens værksteder herunder også undervisningen i de fagfaglige fag som 

dansk og matematik.  

 

Et kerneelement i forløbet er, at der kobles ganske få lærere til klassen, ligesom undervisningen 

gennemføres i mindre grupper af elever ad gangen. Det sker for at skabe gode betingelser for at 

oparbejde tætte lærer-elev-relationer og for at skabe plads til, at kontaktlærerne kan yde en 

bredere indsats over for eleverne end blot undervisning. Det kan eksempelvis indebære, at lærer-

ne sender eleverne en sms hver morgen, at lærerne har hyppige samtaler med eleverne om deres 

trivsel og eventuelle personlige problemer, og at lærerne generelt også har kontakt til eleverne 

uden for skoletiden og undervisningen.  

 

I forløbet er der derudover et stærkt fokus på at oparbejde en mestringsidentitet blandt de unge 

og hermed øge elevernes tiltro til egne evner og kompetencer. Det sker via den praksisbaserede 

undervisning, hvor eleverne får mulighed for at afprøve sig selv i fx bageriet eller i svejsekabinen 

med tæt støtte og vejledning fra en lærer, typisk i form af individuel undervisning. Generelt indike-

rer studiet, at forløbet styrker elevernes tilhørsforhold og tiltro til egne evner, ligesom forløbet 

også bidrager til at fastholde særligt frafaldstruede elever.  

 

  

                                                
40 Studierne definerer ikke ’læringsstile’ nærmere. Overordnet set bruger studierne begrebet til at beskrive, at nogle elever har en mere 

praktisk tilgang til læring end andre.  
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4.4 Praktik og virksomhedssamarbejde 

Praktik og virksomhedssamarbejde er et gennemgående tema i flere af de studier i kortlægningen, 

der beskæftiger sig med øget fastholdelse på erhvervsuddannelse. I studierne er der både fokus 

på, hvordan praktikforløb af høj kvalitet kan fremme elevernes motivation, og hvordan der kan 

skabes en bedre sammenhæng mellem elevernes læring i praktikken og på skolen. Begge dele 

forventes at have positiv betydning for fastholdelse. Med afsæt heri belyser indeværende afsnit 

forskningens bud på, hvordan kvaliteten af erhvervsuddannelsernes praktikforløb kan styrkes, så 

praktikforløbene bidrager til øget fastholdelse på erhvervsuddannelserne.  

Som led i kortlægningen er der identificeret 11 studier, der danner udgangspunkt for nedenstå-

ende beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om praktik og virksomheds-

samarbejde. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel. 
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Tabel 4-4: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet praktik og virksomhedssamarbejde 
 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evidens-
vægt 

Brown & 
Katznelson 
(2011) 

Motivation i erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive: 
Motivation 

Middel 

Brown et al. 
(2011b) 

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Fastholdelse 

Middel 

COWI (2009)  Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Danmark Mixed methods-design Positive:  
Tilfredshed med praktikplads 

Middel 

Dyssegaard et 
al. (2014a) 

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 
Canada, Australien og 
New Zealand. 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater* 

Høj 

Dyssegaard et 
al. (2014b) 

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn 
for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Tyskland, 
Holland, Schweiz, Eng-
land og Østrig 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater* 
 

Høj 

Louw (2015) Mod en tættere kobling mellem skole og praktik. Erfa-
ringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojekter på 18 
erhvervsskoler 

Danmark Kvalitativt casestudie Positive: 
Motivation og faglige resultater 

Middel 

Fries et al. 
(2014) 

Do Employment Subsidies Reduce Early Apprentice-
ship Dropout? 

Tyskland Longitudinalt kvasi-
eksperimentelt design 

Ingen/uklare**: 
Frafald 

Høj 

Hill & Dalley-
Trim (2008) 

Hanging In There: What Makes a Difference in the 
First Year of an Apprenticeship?  

Australien Mixed methods-design Positiv 
Fastholdelse 

Middel 

Karmel & 
Oliver (2011) 

Pre-Apprenticeships and their Impact on Apprentice-
ship Completion and Satisfaction  

Australien Mixed methods-design Ingen/uklare:  
Tilfredshed og gennemførelse 

Middel 

Neumark & 
Rothstein 
(2005) 

Do School-to-Work Programs Help the “Forgotten 
Half”? 

USA Tværsnitsundersøgelse Positive: 
Fastholdelse og gennemførelse 

Middel 

Nielsen & 
Laursen 
(2009) 

Undersøgelse af best practice med hensyn til fasthol-
delse af elever i erhvervsuddannelsernes praktikperio-
der 

Danmark Kvalitativt casestudie Positive: 
Fastholdelse 

Middel 

* Reviewet indeholder studier, der viser både positive, negative og ingen effekter af forskellige tiltag. I indeværende kortlægning sættes der fokus på positive resultater. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  
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Oversigten viser, at der blandt de 12 inkluderede studier vedrørende temaet praktik og virksom-

hedssamarbejde er tre studier af høj evidens og otte studier af middel evidens. Det betyder, at 

den eksisterende viden inden for dette tema både består af studier baseret på metoder, der giver 

anledning til statistisk dokumenteret viden om effekter og resultater af de undersøgte indsatser, 

og viden der i højere grad sandsynliggør sådanne sammenhænge og giver indikationer på opnåede 

resultater. Det vil af syntesen fremgå, hvorvidt der er tale om dokumenteret viden om effekter af 

indsatser, eller viden der indikerer sammenhænge mellem indsatser og opnåede resultater. Endvi-

dere er syv ud af 11 studier gennemført i en dansk skolekontekst (heraf er to studier gennemført i 

både en dansk og international kontekst).   

 

Hvordan virker det? 

En betydelig del af studierne med relevans for indeværende tema belyser ikke de direkte effekter 

af praktik og virksomhedssamarbejde på elevernes fastholdelse. Studierne er dog alligevel medta-

get i syntesen, fordi de sætter fokus på en række faktorer og resultater, der forventes at have en 

langsigtet betydning for fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne.   

 

Eksempelvis peger flere studier på, at praktikforløb af høj kvalitet og en tæt kobling mellem ele-

vernes læring i praktikken hhv. undervisningen styrker elevernes uddannelsesmotivation og 

generelle tilfredshed med uddannelsesforløbet (Brown & Katznelson, 2011; Louw, 2015; CO-

WI, 2009). Ligeledes peger studierne på, at fagligt udfordrende og udbytterige praktikforløb har en 

positiv betydning for elevernes faglige resultater og læring på uddannelsen samlet set (Dysse-

gaard et al., 2014b; Louw, 2015).  

 

Endelig sandsynliggør en række af de inkluderede studier, at praktikforløb af høj kvalitet og en tæt 

inddragelse af virksomhederne i de unges uddannelsesforløb kan være med til at understøtte, at 

flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse (Dyssegaard et al., 2014a; Dyssegaard et 

al., 2014b; Brown et al., 2011b; Neumark & Rothstein, 2005; Nielsen & Laursen, 2009; Hill & Dal-

ley-Trim, 2008; Karmel & Oliver, 2011).     

 

Hvorfor virker det? 

Studierne indikerer, at en række elementer kendetegner praktikforløb af høj kvalitet med potentia-

le til at fastholde flere elever i uddannelse. For det første er praktikforløb af høj kvalitet kendeteg-

net ved, at eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt i et autentisk 

læringsmiljø (COWI, 2009; Nielsen & Laursen, 2009; Dyssegaard et al., 2014b). Det indebærer, 

at eleverne får lov til at prøve kræfter med reelle og meningsfyldte opgaver i virksomheden, der 

bliver mere og mere udfordrende i takt med, at praktikforløbet skrider frem. Det er således afgø-

rende for elevernes motivation og tilfredshed med praktikforløbet, at eleverne oplever, at de bi-

drager til virksomhedens produktion og kontinuerligt udvikler sine faglige færdigheder.  

 

Samtidig indikerer studierne, at elevernes faglige udbytte af praktikforløbene øges, når eleverne 

har mulighed for først at observere erfarne praktikere i arbejde og dernæst at prøve kræfter med 

opgaverne selv i en form for sidemandsoplæring (Dyssegaard et al., 2014b; COWI, 2009; Niel-

sen & Laursen, 2009). Denne oplæringstilgang kan bekræfte eleverne i, at deres opgaver er me-

ningsfulde, fordi deres mester eller en anden erfaren kollega også løser dem. Samtidig kan det 

bidrage til, at eleverne får succesoplevelser i praktikken, idet sidemandsoplæring er med til at 

tydeliggøre overfor eleverne, hvordan de bedst griber en opgave an. Særligt sidstnævnte kan un-

derstøtte elevernes opgaveløsning og herigennem få eleverne til at føle sig kompetente, hvilket er 

af afgørende betydning for elevernes udbytte af praktikken og generelle motivation for uddannel-

sesforløbet (COWI, 2009).  

 

Dette er dog primært tilfældet i de praktikforløb, hvor elevernes oplæring også kendetegnes ved, 

at både mester, erfarne kollegaer og praktikvejlederen er direkte involveret i elevernes læ-

ringsforløb, og hvor eleverne regelmæssigt modtager feedback omkring deres opgaveløsning 
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(COWI, 209; Dyssegaard et al., 2014b). Begge dele er med til at signalere overfor eleverne, at der 

tages hånd om og ansvar for deres faglige udvikling i virksomheden, og det har en positiv indvirk-

ning på elevernes oplevelse af, at praktikforløbet er udbytterigt (Nielsen & Laursen, 2009).  

 

Studiet af COWI (2009) viser således også, at elevernes udbytte af praktikforløb er begrænset i de 

tilfælde, hvor oplæringen af eleverne overlades til ufaglært personale i virksomheden og/eller til 

andre lærlinge. Det skyldes bl.a., at eleverne i de situationer ikke føler sig som en ligeværdig del 

af virksomhedens praksisfællesskab, og det hæmmer elevernes muligheder for at opbygge en 

stærk fagidentitet – hvilket ifølge studierne ellers er et væsentligt element i det gode praktikfor-

løb såvel som i effektive fastholdelsesinitiativer (Brown & Katznelson, 2009; COWI, 2009). Det 

hænger sammen med, at udviklingen af en stærk faglig identitet kan motivere eleverne til at gøre 

en ekstra indsats i såvel praktikken som i skoleforløbene, bl.a. fordi det ofte medfører, at eleverne 

tilstræber at dygtiggøre sig for at bevise deres værd over for mester og øvrige kollegaer (Brown & 

Katznelson, 2009).  

 

At eleverne føler sig som en del af praksisfællesskabet, har mulighed for at udvikle deres faglige 

færdigheder i praktikken og oplever, at de varetager meningsfyldte opgaver i virksomheden, er 

derudover generelle karakteristika ved et godt psykisk arbejdsmiljø for lærlinge, og det kan i 

sig selv bidrage til, at eleverne fastholdes i uddannelsesforløbet (COWI, 2009). Omvendt er et 

dårligt psykisk arbejdsmiljø ifølge flere studier en væsentlig forklaring på, at mange elever frafal-

der uddannelsen i praktikperioderne (COWI, 2009; Dyssegaard et al., 2014b; Hill & Dalley-Trim, 

2008). Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er i den forbindelse kendetegnet ved, at eleverne ikke aner-

kendes for deres arbejdsindsats, at der er en rå omgangstone på arbejdspladsen, og/eller at lær-

linge udsættes for mobning på arbejdspladsen.  

 

For at imødekomme risikoen for, at eleverne får dårlige oplevelser i praktikken, er det afgørende, 

at der sker en grundig forventningsafstemning mellem elev og oplæringsansvarlig før, 

under og efter hvert praktikforløb (Hill & Dalley-Trim, 2008; Dyssegaard et al., 2014b; Nielsen & 

Laursen, 2009). Eleverne får således ofte flere positive oplevelser i praktikken, når de er forberedt 

på de opgaver, der venter dem i praktikforløbet, og ved, hvad der forventes af dem på arbejds-

pladsen. Ligeledes kan en grundig forventningsafstemning bidrage til, at en oplæringsansvarlig 

allerede ved praktikforløbets start gøres opmærksom på, om den enkelte elev fx har behov for 

ekstra støtte for at gennemføre praktikforløbet. Det kan således forberede eleven på praktikforlø-

bet – fagligt, personligt og socialt – så overgangen fra skole til praktik opleves mere tryg og natur-

lig.  

 

I forlængelse heraf peger enkelte studier endvidere på, at det er en afgørende forudsætning for 

elevernes tilfredshed med og kvaliteten af praktikforløbene, at det rette match mellem eleverne 

og de enkelte praktiksteder sikres (Nielsen & Laursen, 2009; Dyssegaard et al., 2014b). Ifølge 

studierne kan det fremmes ved, at både virksomhedens oplæringsansvarlige og eleven selv invol-

veres i udvælgelsesprocessen, så der allerede forud for praktikforløbets start etableres relationer 

og gensidig velvilje mellem den oplæringsansvarlige og eleven.  

  

Studierne indikerer derudover, at det i et lærings- og fastholdelsesperspektiv er væsentligt, at der 

sker en tæt kobling mellem elevens læring i praktikken og i skoleforløbene (Dyssegaard et 

al., 2014b; Louw, 2015; Nielsen & Laursen, 2009). Ifølge studierne øges elevernes motivation for 

uddannelsen, når eleverne oplever, at undervisningens indhold er direkte overførbar til og anven-

delig i praksis. Tilsvarende øges elevernes udbytte af undervisningen, når elevernes praktiske erfa-

ringer i praktikken inddrages i skoleforløbet. Det er således væsentligt, at der skabes sammen-

hængende læringsforløb for eleverne, fordi det er med til at bekræfte overfor eleverne, at praktik- 

og skoleforløb i samspil understøtter deres faglige udvikling. Det forudsætter en tæt og løbende 

dialog mellem virksomheder og skoler, så praktikvejledere og undervisere har kendskab til elever-

nes forskellige læringsaktiviteter og kan drage relevante paralleller.  
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Endelig peger enkelte studier på, at manglende praktikpladser i sig selv kan øge risikoen for, at 

elever falder fra erhvervsuddannelserne (Dyssegaard et al., 2014b; Fries et al., 2014). Derfor kan 

initiativer til at øge virksomhedernes udbud af praktikpladser samt etableringen af alternativer til 

virksomhedspraktik også bidrage til øget fastholdelse på erhvervsuddannelserne.  

 

Hvordan kan det konkret gribes an? 

Studierne peger på flere perspektivrige indsatser, der kan tages i anvendelse for at styrke kvalite-

ten af praktikforløb og øge samarbejdet mellem virksomheder og skoler med henblik på at få flere 

elever til at gennemføre en erhvervsuddannelse.  

 

Studier peger således på, at erhvervsskolerne har flere forskellige redskaber til rådighed, der kan 

skabe en tættere kobling mellem elevernes læring i praktikken og i undervisningen og 

herigennem øge elevernes uddannelsesmotivation (Louw, 2015; Dyssegaard et al., 2014a; Dysse-

gaard et al., 2014b). Studiet af Louw (2015) belyser således erfaringerne fra 21 udviklings- og 

forsøgsprojekter, der er gennemført på 18 erhvervsskoler med henblik på at styrke sammenhæn-

gen i elevernes læringsforløb på tværs af praktik- og skoleforløb. 

 

Eksempelvis arbejder en skole med at styrke integration af teori i praksis på SOSU-uddannelsen 

og at overvinde elevernes nervøsitet omkring praktik ved hjælp af forumteater. Forumteater er 

en interaktiv teaterform, hvor elevernes forventninger til praktikken gøres til genstand for et rolle-

spil. Der kan eksempelvis være tale om, at eleverne tager konkrete udfordringer eller dilemmaer 

op, som de forventer at møde i praktikken. Både praktikvejledere og undervisere indgår i forumte-

ateret og kan bringe erfaringer og perspektiver fra såvel praktikstedet som skolen i spil undervejs. 

Ifølge studiet kan brugen af forumteater bidrage til, at eleverne får redskaber til at håndtere til-

spidsede eller problematiske situationer i praktikken, fordi de har øvet sig på mulige løsninger i 

forumteateret på skolen, som de kan trække på efter behov. Herved har eleverne således bedre 

mulighed for at sætte teorien i spil i praksis. Samtidig indebærer brugen af forumteater ifølge stu-

diet, at elevernes nervøsitet omkring praktikken mindskes, hvilket understøtter, at læring bliver 

omdrejningspunktet for elevernes praktik, således at de får det størst mulige faglige og personlige 

udbytte af praktikforløbet.  

 

Andre skoler har gode erfaringer med at udarbejde en pixibog til virksomhedernes praktikvej-

ledere, der indeholder en kort beskrivelse af de teoretiske elementer, som eleven har arbejdet 

med på skolen forud for praktikforløbet. Hensigten med pixibogen er at give praktikvejlederne 

indblik i de temaer, som eleverne har arbejdet med i skoleforløbet, så praktikvejlederne bliver 

bedre i stand til at trække relevante paralleller fra undervisningen til konkrete situationer i prak-

tikken. Dette skal være med til at synliggøre sammenhængen mellem undervisningens indhold og 

elevernes praktiske erfaringer og hermed understøtte elevernes læring og motivation. Erfaringerne 

fra forsøgsprojektet indikerer, at pixibogen er et væsentligt redskab til at integrere teori i praksis. 

Pixibogen medfører således, at de teoretiske og praktiske elementer i undervisningen gøres mere 

konkrete, relevante og sammenhængende for eleverne at arbejde med – både i praktikken og på 

skolen. Samtidig bidrager pixibogen til, at virksomhederne har øget fokus på at fastholde et læ-

rings- og udviklingsperspektiv på eleven i praktikforløbet. Dette kan ifølge andre studier bidrage til 

at fastholde eleverne (COWI, 2009; Nielsen & Laursen, 2009).  

 

Studiet af Louw (2015) peger derudover på, at flere erhvervsskoler har gode erfaringer med at 

facilitere en øget dialog mellem undervisere, elever og praktikvirksomheder fx via me-

stermiddage eller trekantssamtaler mellem elev, praktikvejleder og undervisere. Der er typisk tale 

om, at mester eller praktikvejleder inviteres til arrangementer på skolen, hvor der afvikles samta-

ler med fokus på faget, praktikken og muligheden for at skabe sammenhæng på tværs af under-

visning og praktik, herunder bl.a. med fokus på de læringsmål, eleverne skal nå i praktikforløbet. I 

nogle tilfælde afvikles dialogen med afsæt i virksomhedstilfredsundersøgelserne. Studiet peger dog 
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på, at det særligt er mødet mellem parterne og dialogen om elevernes progression, der skaber 

sammenhængende og motiverende læringsforløb for eleverne.    

Foruden forumteateret, jf. ovenfor peger det australske studie af Karmel & Oliver (2011) også på, 

at praktikforberedende programmer kan være med til at forberede eleverne på at træde ind i 

et praktikforløb på en arbejdsplads. I studiet gennemføres de praktikforberedende programmer 

som hovedregel på en uddannelsesinstitution, selvom der også kan indgå virksomhedsbesøg og 

minipraktikker i forløbet. Formålet med forløbene er dels at introducere eleverne til de arbejdsop-

gaver, der venter dem i praktikken, dels at give eleverne basale faglige kompetencer til at gen-

nemføre praktikforløbene. Studiet viser, at de praktikforberedende programmer ikke har nogen 

effekt på elevernes tilfredshed med praktikforløbet, men at forløbene har en positiv effekt på gen-

nemførelsesgraden for praktikanter inden for konstruktions- og madbranchen. Imidlertid har pro-

grammet ingen eller negativ effekt på gennemførelsesraten for praktikanter inden for frisør- og 

mekanikerfaget.  

 

Et enkelt studie peger derudover på, at mentorordninger på praktikstedet kan bidrage til at 

fastholde eleverne i uddannelse (Dyssegaard et al., 2014b). Studiet peger dog på, at effektive 

mentorordninger i praktikken forudsætter, at fagudøverne klædes på til opgaven fx via kompeten-

ceudvikling inden for coaching.  

 

Tre af de inkluderede studier undersøger desuden, om skolepraktikker er et godt alternativ til 

virksomhedspraktik i de tilfælde, hvor elever ikke kan finde en praktikplads (Brown et al., 2011b; 

Neumark & Rothstein, 2005; Dyssegaard et al., 2014b). Studierne konkluderer, at skolepraktikker 

har en positiv betydning for elevernes læring og fastholdelse, men særligt studiet af Brown et al. 

(2011b) problematiserer, at eleverne via skolepraktikken ikke får mulighed for at blive inkluderet i 

et praksisfællesskab, ligesom at skolepraktikken kun delvist kan simulere læringsmiljøet i virk-

somheder. I et fastholdelsesperspektiv kan skolepraktikker således være et relevant redskab, men 

det er et opmærksomhedspunkt, at eleverne ikke nødvendigvis får det fulde udbytte af uddannel-

sen uden praktiske erfaringer fra en virksomhedspraktik.  

  

Endelig undersøger et enkelt studie, om økonomiske tilskudsordninger til virksomhederne kan 

øge udbuddet af praktikpladser og herigennem bidrage til at fastholde flere elever (Fries et al., 

2014). Tilskudsordningen indebærer, at virksomhederne kompenseres økonomisk, såfremt de op-

retter flere praktikpladser end normalt. Med tilskuddet reduceres virksomhedernes udgifter til 

praktikforløbene mellem 18-28 pct. over en 3-årig praktikperiode, hvilket skal gøre det mere at-

traktivt for virksomhederne at oprette flere praktikpladser. Imidlertid viser studiet, at tilskudsord-

ningen ikke har nogen effekt på elevernes frafaldsrate.    

 

4.5 Tværgående opsamling 

Syntesen vedrørende målsætningen om, at flere unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse 

skal gennemføre den, alle elever på erhvervsuddannelserne skal blive så dygtige, de kan, falder 

overordnet i fire temaer; hhv. brobyggende og forberedende forløb, løbende rådgivning og støtte, 

undervisnings- og læringsstrategier samt praktik.  
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Sammenfattende viser de fire temaer en række hovedpointer på tværs af de inkluderede stu-

dier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis:  

 

 Opsummerende viser syntesen, at der i relation til alle fire temaer er virkningsfulde indsatser, 

der har positiv indvirkning på fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne.  

 

 Virkningsfulde brobyggende og forberedende forløb – kendetegnet ved fx kombinerede grund-

skole- og erhvervsskoleforløb, virksomhedspraktik eller virksomhedsforlagt undervisning og 

andre former for målrettede, særlige forløb – understøtter fastholdelse i uddannelsen. De bro-

byggende og forberedende forløb virker ved at understøtte eleverne i forhold til at træffe mere 

kvalificerede uddannelsesvalg, forberede eleverne på uddannelsens fagfaglige krav og styrke 

deres generelle studiekompetencer, hvilket igen øger elevernes tiltro til egne evner og person-

lige og sociale kompetencer.  

 

 Løbende rådgivning og støtte til eleverne på erhvervsuddannelse har positiv indvirkning på 

elevernes gennemførelsesgrad ved at kvalificere elevernes karrierevalg samt at styrke elever-

nes tilhørsforhold og trivsel på uddannelserne. Virkningsfuld rådgivning og støtte er bl.a. ken-

detegnet ved systematisk monitorering af elevernes fravær, målrettede indsatser for at styrke 

elevernes relationsdannelse og tilbud om øget adgang til karriere- og studievejledning.  

 

 Virkningsfulde undervisnings- og læringsstrategier – kendetegnet ved at anvende feedback, 

autentisk læring og undervisningsdifferentiering – understøtter ligeledes elevernes fastholdel-

se. Disse undervisnings- og læringsstrategier virker ved at gøre undervisningen motiverende 

og relevant for eleverne, hvilket øger elevernes engagement i undervisningen, styrker deres 

faglige udvikling og læring og styrker deres uddannelsesmotivation mere generelt. 

 

 Endelig viser syntesen, at praktikforløb af høj kvalitet – kendetegnet ved at sikre en tæt kob-

ling af elevernes læring i praktikken og i undervisning på skolen – har en positiv indvirkning på 

elevernes fastholdelse i uddannelse. Virkningsfulde praktikforløb understøtter elevernes fast-

holdelse ved at skabe øget uddannelsesmotivation og øget tilfredshed med uddannelsen.  

 

Kvaliteten af den inkluderede viden fra forsknings- og udviklingsprojekter om mål 2 er i overve-

jende grad kendetegnet af et middel evidensniveau. Således har 33 ud af de 42 inkluderede studi-

er middel evidensniveau, mens 9 studier har højt evidensniveau. Det betyder, at den eksisterende 

viden giver god indsigt i, hvordan virkningsfulde indsatser virker, dvs. hvad der kendetegner virk-

ningsfulde brobyggende og forberedende forløb, løbende støtte og rådgivning, undervisnings- og 

læringsstrategier samt virkningsfuld praktik. Ikke mindst det forholdsvis store antal inkluderede 

studier, der omhandler mål 2, bidrager til, at der samlet set tegner sig et nuanceret og dybdegå-

ende billede af, hvad der virker på dette område. Samtidig giver den eksisterende viden om fast-

holdelsesstrategier i mindre omfang svar på, hvorvidt de virkningsfulde indsatser virker baseret på 

statistisk dokumenterede sammenhænge mellem de pågældende indsatser og elevernes fasthol-

delsesgrad målt på elevniveau. Syntesen kan således anvendes til at pege på et behov for mere 

solid viden om effekter og resultater i relation til indfrielsen af reformens mål 2 om, at flere elever, 

der påbegynder en erhvervsuddannelse, gennemfører den.     

 

Endelig skal bemærkes, at godt halvdelen af de inkluderede studier i syntesen er gennemført i en 

dansk kontekst, mens de øvrige studier er gennemført i skolekontekster, som i større eller mindre 

grad er forskellige fra den danske. Den forholdsvis store andel danske studier betyder, at resulta-

terne af disse studier er mere eller mindre direkte anvendelige i dansk sammenhæng. Overførbar-

heden af resultater fra studierne gennemført i international kontekst kan i nogle tilfælde være 

udfordret af store forskelle mellem erhvervsuddannelserne på tværs af lande. Det relaterer fx til 

virkningsfulde praktikforløb gennemført i lande uden et vekseluddannelsessystem. Endvidere gæl-

der det i forhold til studier om brobygning og forberedende forløb, som er gennemført i fx ameri-
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kansk kontekst, hvor sådanne forløb bl.a. gennemføres på high schools og via kombinerede grund-

skole-/erhvervsskoleforløb, der udbydes på tværs af forskellige uddannelsesinstitutioner.  

 

Derfor vil det i et vist omfang være relevant at anvende syntesens resultater i tilpasset form, lige-

som der kan være tale om at lade sig inspirere af udvalgte dele og elementer af virkningsfulde 

indsatser, der er gennemført i uddannelseskontekster forskellige fra den danske. For temaerne 

undervisnings- og læringsstrategier samt løbende støtte og rådgivning, vurderes det, at det i høje-

re grad er muligt at overføre syntesens resultater til en dansk kontekst uanset, hvilket land studiet 

er gennemført i.   
 

 

 

 

  



 

90 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

5. MÅL 3: ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE, DE KAN 

I eud-reformen lægges der vægt på, at Danmark har brug for dygtige faglærte, hvorfor det også 

er ambitionen, at eleverne på erhvervsuddannelserne skal blive så dygtige, de kan. Kvaliteten af 

undervisningen skal således forbedres, og for at sikre et højt fagligt niveau fokuserer reformen på, 

at også de dygtigste elever skal udfordres tilstrækkeligt. Konkret udmøntes mål 3 i eud-reformen i 

følgende: 

 

Resultatmål 3: Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år 

 

 Del 1: Andelen af de dygtigste elever, målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der 

afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske niveau fastsat af de faglige udvalg, skal øges år for 

år.  

 Del 2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 

 

Realiseringen af ovenstående målsætning forudsætter et overblik over den bedst tilgængelige vi-

den om virkningsfulde indsatser, der kan inspirere og understøtte skolernes arbejde med at gøre 

eleverne så dygtige, de kan.  

 

Nærværende kapitel præsenterer kortlægningens syntese af eksisterende forsknings- og ud-

viklingsviden om, hvilke indsatser der har effekt på eller betydning for, at erhvervsuddannelserne 

udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Syntesen består af to temaer, der repræsen-

terer virkningsfulde indsatser til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, på tværs 

af de inkluderede studier. Nærværende syntese er baseret på i alt 40 inkluderede studier. Tema-

erne er udarbejdet med afsæt i den eksisterende viden og afspejler således de inkluderede studi-

ers tilgang til realisering af målsætningen. De to temaer beskrives kort nedenfor:   

 

 Syntesens første tema vedrører undervisnings- og læringsstrategier. Under dette tema er 

der særligt fokus på feedback, autentisk læring, it i undervisningen og undervisningsdifferenti-

ering, idet disse elementer – ifølge den eksisterende viden – har en positiv betydning for ele-

vernes faglige udvikling. Dette skyldes, at ovennævnte virkningsfulde indsatser bidrager til, at 

eleverne udfordres, motiveres og generelt finder uddannelsen meningsfuld.  

 

 Syntesens andet tema omhandler praktik og virksomhedssamarbejde og omfatter således 

en række studier, der sætter fokus på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem skole 

og virksomhed – ifølge den eksisterende viden – kan bidrage til, at elevernes faglige engage-

ment og faglige resultater løftes. Fokus er særligt på, hvordan praktik og virksomhedssamar-

bejde kan bidrage til øget motivation og kobling mellem skole og praktik.   

 
De to temaer er ikke gensidigt udelukkende. Der er således i flere tilfælde tale om, at temaerne er 

kendetegnet ved fælles træk, ligesom en række indsatser beror på de samme virkningsfulde me-

kanismer og komponenter på tværs af temaerne.  

 

Den tematiske syntese er baseret på en tværgående analyse af de inkluderede studier med fokus 

på at præsentere et samlet billede af, hvad der virker og hvorfor i relation til mål 3. Det bety-

der, at de præsenterede sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede resultater er 

sammenfattet på tværs af flere inkluderede studier. Samtidig fremhæves nogle studier mere end 

andre i syntesen, hvilket skyldes at de på forskellig vis er særlig relevante eller eksemplariske. Det 

kan fx gælde i forhold til studiets evidensniveau, detaljeringsgrad i beskrivelse af den undersøgte 

indsats eller fokus på relevante implementeringsforhold, som vurderes vigtige at fremhæve.   

 

I syntesen optræder en række centrale begreber, der anvendes ud fra den forståelse, som er præ-

senteret i de inkluderede studier. Det betyder, at begrebsbrug i syntesen afspejler studiernes fo-

kus og tilgang. Endvidere er begreber fra internationale studier hovedsagelig direkte oversat, men 
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i enkelte tilfælde er der foretaget en mere fortolkende oversættelse til tilsvarende begreber i dansk 

sammenhæng. Så vidt centrale begreber defineres i studierne, er dette gengivet i syntesen. Dog 

er der i flere tilfælde tale om, at studierne ikke definerer disse begreber nærmere.  

 
I figuren nedenfor præsenteres den overordnede forandringsteori for syntesen af viden om, hvor-

dan alle elever bliver så dygtige, de kan. Forandringsteorien beskriver sammenhænge mellem 

virkningsfulde indsatser og resultater/effekter på elevernes faglige niveau, som de fremkommer på 

tværs af de inkluderede studier på et overordnet niveau. De enkelte sammenhænge mellem ind-

satser og resultater nuanceres og udfoldes yderligere under hvert tema i syntesen.  

Figur 5-1: Forandringsteori for mål 3 – Alle elever skal blive så dygtige, de kan 

 
 

Forandringsteorien illustrerer, at der for hvert af de to temaer i syntesen er fundet en række virk-

ningsfulde mekanismer, som – ifølge de inkluderede studier – bidrager til at styrke elevernes fag-

lighed på erhvervsuddannelserne.  

 

Under temaet undervisnings- og læringsstrategier peger studierne blandt andet på, at forskel-

lige undervisningsstrategier bidrager til, at eleverne oplever større sammenhæng mellem teori og 

praksis, og at der gennemføres mere nutidig undervisning, der i højere grad tilpasses den enkelte 

elev. Herigennem understøttes eleverne i at reflektere over egne kompetencer og erfaringer, hvil-

ket fremmer, at eleverne bliver mere aktivt lærende. Endvidere fremmer de virkningsfulde under-

visnings- og læringsstrategier, at eleverne oplever større grad af sammenhæng i undervisningen, 

ligesom eleverne generelt bliver mere aktivt deltagende i undervisningen. Samlet set medfører 

dette øget motivation og fagligt engagement hos eleverne, der også oplever øget meningsfuldhed 

med uddannelsen. Studierne peger på, at disse mellemkommende forhold understøtter øget fast-

holdelse i uddannelsen og ikke mindst øget faglig udvikling blandt eleverne.    

 

I forhold til temaet om praktik og virksomhedssamarbejde indikerer studierne, at tæt samar-

bejde mellem skole og virksomhed øger elevernes faglige udbytte, idet opgaverne kan matches 

elevernes faglige niveau, og fordi eleverne får mulighed for at anvende erfaringer fra praktikken i 

skolen og omvendt. Det understøtter elevernes evne til at omsætte teoretisk viden til praksis, lige-

som det medfører øget deltagelse i undervisningen. Elevernes selvværd øges som led i denne pro-
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ces, og elevernes udbytte af undervisningen styrkes, hvilket både bidrager til øget fastholdelse og 

bidrager til, at eleverne bliver dygtigere.   

 

Hvert af de to temaer indledes i det følgende med en skematisk præsentation af de studier, der 

relaterer til det givne tema. Præsentationen efterfølges af en kort karakteristik af karakteren af 

viden i de inkluderede studier. Herefter følger en tværgående analyse af indsatser, der falder un-

der de enkelte temaer. Den tværgående analyse beskriver først, hvor indsatserne virker, dvs. hvil-

ke resultater og effekter der kan opnås gennem de undersøgte indsatser. Herefter præsenteres de 

virkningsfulde mekanismer og særlige implementeringsforhold, der er identificeret som led i kort-

lægningen. Endelig præsenteres bud på, hvordan konkrete indsatser kan tilrettelægges. Nedenfor 

følger først en analyse af temaet undervisnings- og læringsstrategier, dernæst af temaet praktik 

og virksomhedssamarbejde.  

 

5.1 Undervisnings- og læringsstrategier 

Flere af de inkluderede studier, der relaterer sig til elevernes faglige niveau, omhandler forskellige 

former for undervisnings- og læringsstrategier. Særligt fire former for strategier går igen i studier-

ne: feedback, autentisk læring, it i undervisningen og undervisningsdifferentiering. Nærværende 

afsnit sætter fokus på, hvordan disse undervisnings- og læringsstrategier har betydning for ele-

vernes faglige udbytte.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret 33 studier, der danner udgangspunkt for følgende 

beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om undervisnings- og læringsstra-

tegier. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel.
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Tabel 5-1: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet undervisnings- og læringsstrategier 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Alfeld et al. 
(2007) 

Looking inside the Black Box: The Value Added by 
Career and Technical student Organizations to Stu-
dents’ High School Experience 

USA Longitudinalt kvasi-
eksperimentelt design med 
før- og eftermåling 

Positive:  
Motivation, engagement, jobparathed, 
faglige resultater, tiltro til egne evner 
og ambition om videre uddannelse* 
 
Ingen/uklare**: 
Motivation, faglige resultater og jobpa-
rathed*** 
 
Negative:  
Engagement, tiltro til egne evner og 
ambition om videre uddannelse** 

Høj 

AKF og forfat-
tere (2012) 

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse 
blandt unge med en erhvervsuddannelse  

Danmark Kvalitative casestudier  Positive: 
Omdømme og trivsel 

Middel 

Balan & Met-
calfe (2011) 

Identifying Teaching Methods that Engage Entrepre-
neurship Students  

Australien Kvalitativt casestudie Positive:  
Engagement 

Middel 

Beilmann & 
Espenberg 
(2016) 

The Reasons for the Interruption of Vocational Train-
ing in Estonian Vocational Schools 

Estland Kvalitativt casestudie Negative:  
Fastholdelse**** 

 
Middel 

Benson et al. 
(2005) 

Achievement in Online and Campus-Based Career and 
Technical Education (CTE) Courses 

USA Mixed methods-design Ingen/uklare:  
Motivation, tiltro til egne evner, læ-
ringsudbytte og faglige resultater 

Middel 

Boldrini & 
Cattaneo 
(2013) 

Written Identification of Errors to Learn Professional 
Procedures in VEW 

Schweiz Randomiseret kontrolleret 
forsøg 

Positive: 
Faglige resultater og tilfredshed 

Høj 

Boldrini & 
Cattaneo 
(2014) 

Scaffolding Collaborative Reflective Writing in a VET 
Curriculum 

Schweiz Randomiseret kontrolleret 
forsøg 

Positive: 
Faglige resultater og tilfredshed 

Høj 

Brown et al. 
(2011a) 

Ungdom på erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Overgang til erhvervsuddannelse, 
engagement, motivation og læring 

Middel 

Brown et al. 
(2011b) 

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Fastholdelse og læring 

Middel 

Christensen et 
al. (2014) 

Kan vi lære af de andre? – Udenlandske erfaringer 
med e-læring og blended learning i erhvervsuddannel-
ser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere 

Danmark Litteraturreview og kvalita-
tivt casestudie 

Ingen/uklare: 
Læring, motivation og optag 

Middel 

Dyssegaard et 
al. (2014a) 

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland, 
Østrig, Schweiz, 
Holland, 
Storbritannien, USA, 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater***** 

Høj 
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Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

Canada, Australien og 
New Zealand. 

Fastré et al. 
(2012) 

Drawing Students’ Attention to Relevant Assessment 
Criteria: Effect on Self-Assessment Skills and Perfor-
mance 

Holland Randomiseret kontrolleret 
forsøg 

Positive:  
Faglige resultater 

Middel 

Ryssel (2012) Die Lernwirksamkeit von einfachen und elaboriertem 
Feedback in Verbindung mit dem Erstellen von Con-
cept Maps im Planspielunterricht 

Tyskland Kvasieksperimentelt design Positive:  
Faglige resultater 

Middel 

Hamalainen 
(2008) 

Designing and Evaluation Collaboration in a Virtual 
Game Environment for Vocational Learning 

Finland Kvalitativt casestudie Positive:  
Læring 

Middel 

Hofmann 
(2014) 

Support from Teachers and Trainers in Vocational 
Education and Training: The Pathways to Career Aspi-
rations and Further Career Development 

Schweiz Longitudinelt studie Positive: 
Tiltro til egne evner, selvværd og fær-
digheder 

Middel 

Jonasson et 
al. (2014) 

Fravær, engagement og socialt miljø på danske er-
hvervsskoler 

Danmark Tværsnitsundersøgelse Negativ:  
Faglige engagement 

Høj 

Kicken et al. 
(2008) 

Design and Evaluation of a Development Portfolio: 
How to Improve Students’ Self-Directed Learning 
Skills 

Holland Kvalitativt casestudie Positive:  
Læring 

Middel 

KORA (2016) Hovedforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen 
– baselinemåling 

Danmark Mixed methods-design Ingen/uklare:  
Fastholdelse 

Middel 

Lekes et al. 
(2007) 

Career and Technical Education Pathway Programs, 
Academic Performance and the Transition to College 
and Career 

USA Mixed methods-design Positive:  
Faglige resultater i læsning  
 
Ingen/uklare:  
Faglige resultater i matematik og over-
gang til ungdomsuddannelse 

Middel 

Nelin (2007) In Search of Excellence: Developed Teaching to Im-
prove Learning 

Sverige Mixed methods-design Positive:  
Læring 

Middel 

Hæge & Lahn 
(2014) 

Bridging the Gap Between Work and Education in 
Vocational Education and Training. A Study of Norwe-
gian Aprrenticeship Training Offices and E-Portfolio 
Systems 

Norge Kvalitativt følgestudie Ingen/uklare: 
Læring 

Middel 

Pate (2011) Effects of Think-Aloud Pair Problem Solving on Sec-
ondary-Level Students’ Performance in Career and 
Technical Education Courses 

USA Randomiseret kontrolleret 
forsøg  

Ingen/uklare:  
Faglige resultater 

Middel 

Pate (2009) Effects of Metacognitive Strategies in Secondary Ca-
reer and Technical Education Courses 

USA To randomiserede kontrol-
lerede forsøg  

Positive:  
Faglige resultater 
 
Ingen/uklare:  
Faglige resultater 

Middel 

Jensen et al. 
(2014) 

Forsøg med tydelig feedback på erhvervsuddannelser-
nes grundforløb – fastholdelse og faglige resultater 

Danmark Randomiseret kontrolleret 
forsøg 

Ingen/uklare: 
Fastholdelse og faglige resultater 

Høj 

Richard et al. The Effect of Capstone Cooperative Education Expe- USA Kontrolleret forsøg Positive:  Høj 
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Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evi-
dens-
vægt 

(2013) riences, and Related Factors, on Career and Technical 
Education Secondary Student Summative Assessment 
Scores 

Faglige resultater 

Sandal et al. 
(2013) 

Vocational Students Experiences with Assessment in 
Workplace Learning 

Norge Kvalitativt casestudie Negative: 
Læring 

Middel 

Smit et al. 
(2014) 

Student-Centred and Teacher-Centred Learning Envi-
ronment in Pre-Vocational Secondary Education: Psy-
chological Needs and Motivation 

Holland Mixed methods-design Positive:  
Motivation, tiltro til egne evner og 
fravær 
 
Uklare/ingen: 
Faglige resultater 

Høj 

Tanggaard 
(2011) 

En skoles håndtering af frafaldsproblematikken Danmark Kvalitativt casestudie Positive:  
Fastholdelse og faglige resultater 
 

Middel 

Grinsven & 
Tillema 
(2006) 

Learning Opportunities to Support Student Selfregula-
tion: Comparing Different Instructional Formats 

Holland Mixed methods-design Positive:  
Læring 

Middel 

Wendelborg 
et al. (2014) 

Yrkesretting og relevans i praksis. En kvalitativ studie 
om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige 
studieprogram 

Norge Kvalitativt casestudie Positive:  
Engagement og læring  
 

Middel 

Ziegler & 
Gschwendtner 
(2010) 

Leseverstehen als Basiskompetenz: Entwicklung und 
Föderung im Kontext beruflicher Bildung 

Tyskland Kontrolleret forsøg Ingen/uklare: 
Motivation 

Mellem 

Aarkrog & 
Bang (2012) 

Evaluering af Kunnskapsløftet Norge Metaevaluering Positive:  
Uddannelsesafklaring, motivation og 
læringsudbytte 
 
Ingen/uklare:  
Søgning til ungdomsuddannelse, fagli-
ge resultater og gennemførelse 

Middel 

Aarkrog 
(2007) 

Kan man lære teori i praksis? En teoretisk og empirisk 
analyse af praksisrelateret undervisning i erhvervsud-
dannelserne 

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Motivation og læringsudbytte 

Middel 

* Indsatsgruppens udvikling uden sammenligning med kontrolgruppens udvikling. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes at resultaterne er enten positive eller negative.  

*** Indsatsgruppens udvikling sammenlignet med kontrolgruppens udvikling. 

**** Studiet undersøger årsager til, at elever falder fra uddannelsen, dvs. studiet fokuserer primært på negative effekter. 

***** Reviewet indeholder studier, der viser både positive, negative og ingen effekter af forskellige tiltag. I indeværende kortlægning sættes der fokus på positive resultater.  
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Ovenstående oversigtstabel viser, at den eksisterende viden om temaet undervisnings- og læ-

ringsstrategier er kendetegnet af middel til højt evidensniveau. Således har 25 ud af 33 inkludere-

de studier middel evidens, mens otte studier har høj evidens. Det betyder, at der i syntesen både 

indgår studier, hvorfra der kan udledes indikationer på resultater af undervisnings- og læringsstra-

tegier samt studier, hvorfra der kan udledes dokumenterede effekter og resultater af forskellige 

undervisnings- og læringsstrategier. Syntesen er baseret på en kombination af såvel kvantitative 

som kvalitative data og analyser, og studierne er gennemført i såvel en international kontekst (24 

studier) som dansk kontekst (9 studier).  

 

Hvordan virker det?  

Overordnet viser de inkluderede studier, at elevernes faglige engagement og faglige resulta-

ter styrkes, når feedback, autentisk læring, it og undervisningsdifferentiering integreres i under-

visningen (Boldrini & Cattaneo, 2014; Wendelborg et al., 2014; Balan & Metcalfe, 2011; Smit et 

al., 2014;). Ved at anvende undervisningsstrategier som feedback, autentisk læring, it og under-

visningsdifferentiering øges elevernes motivation og faglige engagement, idet undervisningen 

opfattes som anerkendende, virkelighedsnær og tilpasset den enkelte elev (Balan & Metcalfe, 

2011; Smit et al., 2014; Wendelborg et al., 2014).  

 

Samtidig peger studierne på, at eleverne deltager mere aktivt i undervisningen og generelt finder 

undervisningen mere meningsfuld, når undervisningen er udfordrende for alle elever.  

 

Endelig viser studierne, at anvendelsen af feedback, autentisk læring, it og undervisningsdifferen-

tiering i undervisningen ikke alene øger elevernes faglige engagement og faglige resultater, men 

ligeledes øger fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne, idet eleverne får faglige succes-

oplevelser og desuden får et klarere billede af, hvad de kan bruge uddannelsen til (Dyssegaard et 

al., 2014a; Beilman & Espenberg, 2016.  

 

Hvorfor virker det? 

De inkluderede studier indikerer, at tydelig feedback bidrager til øget faglig læring, idet eleverne 

bliver bevidste om deres faglige styrker samt områder, hvorpå de har brug for at forbedre 

sig(Boldrini & Cattaneo, 2014; Dyssegaard et al., 2014a; Ryssel, 2012; Sandal et al., 2013). Med 

anvendelse af feedback, der giver eleverne konkrete forslag til forbedring og samtidig fremhæver 

elevernes stærke sider, øges elevernes læring, idet feedbacken ruster eleverne til at løse nye op-

gaver endnu bedre og samtidig giver eleverne en følelse af, at de kan mestre uddannelsen (Smit 

et al., 2014). 

 

I forlængelse af ovenstående fremhæves skriftlige selvvurderinger og elev-til-elev feedback 

som et redskab til effektiv feedback, idet skriftlig refleksion, særligt i samspil med andre elever, 

fører til øget læring og øgede professionelle kompetencer. At give og modtage (skriftlig) 

feedback fra medstuderende understøtter eleverne i at reflektere over egne kompetencer og 

erfaringer enten i praktikken eller i skoleregi og medfører kompetencer i forhold til at tage ansvar 

for egen læring (Kicken et al, 2008; Boldrini & Cattaneo, 2014; Grinsven & Tillema, 2006; Fastré 

et al., 2012; Dyssegaard et al., 2014a).  

 

Studiet af Ryssel (2012) fremhæver i tilknytning hertil, at graden og formen af feedback bør af-

hænge af den konkrete opgavetype. For opgaver, der er af simpel karakter, kan det være tilstræk-

keligt for eleverne blot at modtage en facitliste, således at de kan sammenligne deres egne svar 

hermed. Opgaver, der derimod er af mere kompleks karakter, kan med fordel følges af en udvidet 

feedback, der både berører resultater, begrundelser for gode/dårlige løsninger og gode råd til 

fremtidige løsninger. Den udvidede feedback bidrager ikke udelukkende til øget læring, men kan 

også være med til at sende et signal til eleverne om, at deres arbejde tages seriøst. Heri ligger 

således en anerkendelse af elevernes indsats, der sammen med feedback spiller en afgørende 

rolle for elevernes motivation og faglige engagement (Jonasson, 2012; Dyssegaard et al., 2014a).  
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Derudover viser studierne, at autentisk læring – i den betydning, at undervisningen forankres i 

og kobles tydeligt til praktiske og virkelighedsnære problemstillinger, som eleverne kan møde i 

praktikken eller på en arbejdsplads efter endt uddannelse – styrker elevernes faglighed på er-

hvervsuddannelserne (Alfeld et al., 2007; Balan & Metcalfe, 2011; Castellano et al., 2007; Wen-

delborg et al., 2014; Smit et al., 2014). Det kan eksempelvis ske via forskellige forløb hos virk-

somheder, visuelle læringsprogrammer eller problembaseret undervisning. Studierne indikerer, at 

eleverne oplever en større værdi i at løse opgaver, der relaterer sig til praktiske eller virkelig-

hedsnære problemstillinger (Balan & Metcalfe, 2011; Aarkrog, 2007; KORA, 2016; Richard et al., 

2013).  

 

Studiet af Balan & Metcalfe (2011) fremhæver eksempelvis, at elever får udbytte af en undervis-

ning, der nemt kan overføres til arbejdsmæssige sammenhænge. Konkret beskriver studiet, at 

undervisning, der inkluderer præsentationer, herunder både mundtlige og skriftlige præsentationer 

samt teambaseret undervisning, virker motiverende for eleverne, fordi eleverne oplever, at de 

bliver bedre til noget, som de konkret skal arbejde med efter endt uddannelse. Endvidere 

fremhæves det, at eleverne motiveres for at lære teori, når det er tydeligt, at den er relateret til 

praksis, hvilket typisk sker, når eleverne arbejder med teori i tæt forbindelse med praktiske opga-

ver og problemstillinger (Aarkrog, 2007; Aarkrog & Bang, 2012; Taanggard, 2011; Brown et al., 

2011).  

 

I forlængelse heraf peger studiet af KORA (2016) på, at praktiske og virkelighedsnære opgaver 

ligeledes skaber et mere sammenhængende uddannelsesforløb, idet eleverne kan koble deres 

praktiske og teoretiske viden. Endelig fremhæver studiet af Richard et al., (2013), at teoretisk 

undervisning, der kobles med praktisk undervisning hos virksomheder bidrager til højere faglige 

resultater. Elevernes faglige niveau styrkes således, når undervisningen indlejres i autentiske læ-

ringssituationer på fx arbejdspladser, ligesom eleverne i højere grad trænes i at omsætte deres 

viden og kompetencer i ”den virkelige verden”. 

 

I forhold til problembaseret undervisning peger flere af studierne på, at en sådan undervis-

ningsstrategi er virkningsfulde i forhold til at øge elevernes faglighed (Dyssegaard et al, 2012a; 

Pate, 2009; Pate el al., 2011; Boldrini & Cattaneo, 2013; Grinsven & Tillema, 2006). Ved eksem-

pelvis at udpege ukorrekte arbejdsprocedurer i en videooptaget praksissituation eller at arbejde 

med en konkret problemstilling fra en virksomhed lærer eleverne at forholde sig til realistiske 

arbejdssituationer og bliver samtidig klædt på til at anvende og omsætte deres teoretiske 

viden i praksis (Boldrini & Cattaneo, 2013; Grinsven & Tillema, 2006; Alfeld et al., 2007; Lekes et 

al., 2007).  

 

Autentisk læring indebærer desuden, at lærernes vurdering af eleverne forholder sig til den prak-

tiske del af uddannelsen såvel som til den teoretiske del. I studiet af Sandal et al. (2013) fremhæ-

ves det, at flere elever oplever, at undervisernes vurdering af dem er afkoblet fra den situation, de 

har oplevet i deres praktikforløb. Dette medfører, at eleverne finder vurderingen både irrelevant 

og forkert. Studiet anbefaler i denne forbindelse, at der skal skabes en større sammenhæng mel-

lem skolepraksis og arbejdspladskultur, således at eleverne ikke oplever diskontinuitet i deres 

læring. Konkret skal der i skolesammenhængen således være større blik for det praktiske, så ele-

verne ikke oplever to forskellige formål med uddannelsen fra henholdsvis skole og praktiksted.  

 

Foruden tydelig feedback og autentisk læring fremhæver flere af studierne, at it i undervisnin-

gen bidrager til at styrke elevernes faglighed (Hamalainen, 2008; Kicken et al., 2008; Nelin, 

2007; Christensen et al., 2014). Studierne indikerer, at eleverne oplever øget læringsudbytte 

gennem it i undervisningen, dels fordi undervisningsformen er mere motiverende, dels fordi un-

dervisningsformen lægger op til nye dynamiske måder at interagerer med hinanden på 

(Christensen et al., 2014; Hamalainen, 2008 ).  
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Studiet af Christensen et al. (2014) fremhæver desuden, at it i undervisningen øger elevernes 

kompetencer i at bruge teknologi og hjælper eleverne med at udføre deres arbejde i virk-

somheden bedre. I forlængelse heraf bidrager it i undervisningen til, at elever får job efter endt 

uddannelse, idet it-kompetencer gør eleverne mere attraktive for arbejdsgiverne. Elevernes evne 

til at bruge teknologi effektivt og selvstændigt vurderes værdifuldt på arbejdsmarkedet, hvorfor it i 

undervisningen ligeledes øger virksomhedernes tilfredshed med erhvervsuddannelserne.  

It i undervisningen kan ligeledes bestå i anvendelse af digitale platforme (Kicken et al, 2008; Hæ-

ge & Lahn, 2014). Studierne peger på, at digitale platforme har en positiv betydning for elevernes 

kompetencer i selvstændig læring, idet eleverne blandt andet får blik for egne læringsbehov (Kick-

en et al, 2008). Samtidig fremstår digitale platforme som særlig effektive, når de bruges i kombi-

nation med feedback jf. ovenfor (Hæge & Lahn, 2014).  

 

Endelig indikerer studierne, at undervisningsdifferentiering – forstået som undervisning, der 

målrettet imødekommer og tilgodeser enkelte elever eller grupper af elevers forudsætninger og 

behov – styrker elevernes faglige engagement og faglige resultater (AKF, 2012; Tangaard, 2011; 

Dyssegaard et al., 2014a; Smit et al., 2014; Wendelborg et al., 2014). Undervisningsdifferentie-

ring kan tage flere former, eksempelvis holddeling (AKF, 2012), flexklasser (Tanggaard, 2011) 

eller undervisning, der kan tilrettelægge således, at den tager højde for enkelte elever eller elev-

grupper med samme faglige forudsætninger (Wendelborg et al., 2014).  

 
Under undervisningsdifferentiering falder ligeledes muligheden for at lave online kursusforløb 

eller e-learning41. Disse former for undervisning understøtter elevernes læring og skaber fleksibi-

litet, som flere elever værdsætter (Christensen et al., 2014; Benson et al., 2005). Særligt fleksibi-

liteten og således muligheden for at studere på tidspunkter, eleverne selv vælger samt muligheden 

for at kombinere studier med arbejde og hverdagslivet generelt, vurderes at være til fordel for 

elevernes faglige udvikling, idet eleverne ikke udebliver fra undervisningen, men tager undervis-

ningen på tidspunkter, der passer dem bedre.  

Flere af studierne indikerer, at undervisningsdifferentiering har stor betydning for elevernes fagli-

ge engagement og motivation, idet undervisning, der er henholdsvis for svær eller for let, vir-

ker demotiverende for eleverne (AKF, 2012; Tanggaard, 2011; Wendelborg et al., 2014; Beilmann 

& Espenberg, 2016). At undervisningens sværhedsgrad matches og målrettes forskellige elevgrup-

per er således afgørende for, at eleverne engagerer sig og dermed får et fagligt udbytte af under-

visningen.  

 

Undervisningsdifferentiering kan ifølge de inkluderede studier være gavnlig både for fagligt stærke 

elever og fagligt svage elever. For fagligt svage elever, der eksempelvis deltager i et særligt tilret-

telagt forløb, gælder, at eleverne bliver dygtige af at blive undervist på en måde, der tager højde 

for deres faglige niveau (Tanggaard, 2011; Hofmann, 2014). Ved at der eksempelvis er mere tid til 

forklaring, ekstra opmærksomhed på elevernes behov, udvidet støtte, fælles lektielæsning eller 

hjælp til teknologi, oplever eleverne, at der tages hånd om dem, og at de indgår i et fællesskab 

(Tanggaard, 2011; Hofmann, 2014). Samlet set føler eleverne, at der er mere tid til hygge og 

fællesskab og mere fokus på elevernes behov, hvilket medvirker til, at eleverne føler sig rustet til 

at klare skolens krav. For de dygtige elever medfører differentieringen, at de får faglige udfordrin-

ger og oplever en større faglig progression. Dette resulterer i, at eleverne bliver mere vedholdende 

og motiverede for at lære (Smit et al., 2014).  

 

Flere af de inkluderede studier fremhæver, at etablering af læringsmiljøer, der giver anledning til 

medbestemmelse og autonomi, har en positiv betydning for elevernes motivation, nysgerrighed og 

faglige engagement (Smit et al., 2014; Grinsven & Tillema, 2006; Brown et al., 2011). Dette hæn-

ger i høj grad sammen med, at lærerne i disse læringsmiljøer har en understøttende og facilite-

                                                
41 Forstået som undervisningsforløb og læringssituationer der foregår online uden en fysisk lærer-elev interaktion.  
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rende karakter, hvilket bidrager til, at eleverne bliver aktive lærende. En følelse af, at eleverne 

ikke bliver kontrolleret eller overvåget, medfører således, at eleverne får mulighed for at eksperi-

mentere med forskellige løsninger, hvorfra deres selvstændige læring, motivation og faglige enga-

gement øges (Grinsven & Tillema, 2006; Smit et al., 2014).   

 

Endelig fremhæver et enkelt studie (Jonasson et al., 2014), at klassestørrelse kan være en må-

de at tilrettelægge undervisningen på, så den tilgodeser alle, og dermed gør dem så dygtige som 

muligt. Studiet peger på, at jo færre elever, der er i en klasse, jo større er det faglige udbytte af 

undervisningen. Dette skyldes, at der er mere fokus på den enkelte elev, dennes behov og faglige 

niveau.  

 

Hvordan kan man konkret gribe det an? 

Der vil i nærværende afsnit sættes fokus på konkrete indsatser og metoder, der kan anvendes i 

tilrettelæggelsen af undervisning, der styrker elevernes faglige niveau. Som ved ovenstående af-

snit vil feedback, autentisk læring, it og undervisningsdifferentiering være gennemgående indsats-

områder.  

 

I forhold til feedback fremhæver studiet af Boldrini & Cattaneo (2014) en konkret metode til 

elev-til-elev feedback. Feedbacken gennemføres i tre trin, hvor eleven indledningsvist får 30 

minutter til at udforme en skriftlig aflevering, hvor de beskriver en oplevelse, de har haft i praktik-

ken. Eleverne skal derefter give deres aflevering til en medstuderende og modtager i samme om-

gang en medstuderendes aflevering. Eleverne får 10 minutter til at læse deres medstuderendes 

tekster og 30 minutter til at kommentere og revidere teksten. Det er formålet, at eleverne skal 

komme med konkrete kommentarer og forslag til, hvordan deres medstuderendes tekster kan 

forbedres. Endelig gives afleveringer tilbage til eleverne, som herefter har 30 minutter til at læse 

deres medstuderendes kommentarer og på denne baggrund revidere deres egen tekst.  

 

Studiet anbefaler, at eleverne får særlige retningslinjer for at give feedback: det kan eksempelvis 

være en liste med kriterier for det skriftlige arbejde, indikatorer på relevante elementer i teksterne 

eller vejledende spørgsmål til feedbackprocessen.  

 

Studiet af Ryssel (2012) sætter fokus på udvidet feedback (kognitiv feedback), der gives fra 

lærer til elev i forbindelse med komplekse opgaver. Den udvidede feedback indeholder for det før-

ste en performance- og resultatfeedback. Denne handler konkret om, at eleven skal vide, hvor 

meget af elevens besvarelse, der er løst korrekt/godt, samt hvilke dele af besvarelsen der er løst 

korrekt/godt. Derudover skal feedbacken indeholde information om den rigtige/gode løsning. 

Feedbacken skal desuden indeholde refleksion over opgavens kontekst og begrænsninger fx i rela-

tion til anvendelse i den ’virkelige verden’ samt refleksion over, hvorfor eleven har svaret forkert 

eller lavet fejl. Endelig skal feedbacken indeholde konkrete bud på, hvordan eleven kan forbedre 

sig fremover. Som supplement til elevens forbedringsmuligheder kan feedbacken indeholde reflek-

sion over selve feedbackprocessen, således at eleven bliver klar over den læring, der følger af 

feedbacken.  
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Kobling mellem teori og praksis anvendes i flere studier som en samlet betegnelse for en ræk-

ke konkrete indsatser, der via etablering af et såkaldt autentisk læringsmiljø42 øger elevernes 

faglige niveau (Dyssegaard et al., 2014; Fastré et al, 2012; Aarkrog, 2007; Richard et al, 2013). 

Kobling mellem teori og praksis kan eksempelvis ske ved, at eleverne løser konkrete opgaver fra 

virksomheder, at eleverne er i korte forløb hos virksomhederne, uden at der er tale om reel prak-

tik, eller at undervisningen tilrettelægges med fokus på simulering af praksis.  

 

Studiet af Richard (2013) indikerer generelt, at der er et potentiale i at tilrettelægge undervisnin-

gen, således at den integrerer praktiske opgaver, da det hermed bliver tydeligere for eleverne, 

hvad de kan forvente af deres fremtidige erhverv. Et eksempel på et konkret forløb, der kobler 

undervisning på undervisningsinstitutionen med reelle forløb hos virksomheder, fremgår af boksen 

nedenfor.  

 

Rotation mellem skole og virksomhed som redskab til øgede faglige resultater 

 

I studiet af Richard et al., (2013) gives et konkret eksempel på et forløb (her Capstone Cooperative Educa-

tion Program), hvor undervisning på uddannelsesstedet kombineres med løbende praktisk undervisning 

på tilknyttede virksomheder. Der er ikke tale om reelle praktikperioder, men snarere korte forløb af en-

kelte dage eller ugers varighed, hvor eleverne skifter mellem skole og tilknyttede virksomheder. På den 

måde sker undervisningen på de tilknyttede virksomheder sideløbende med undervisningen på uddannelses-

institutionen, og elevernes læring på virksomhederne sker som en forlængelse af undervisningen på uddan-

nelsesinstitutionen.  

 

Eleverne tilknyttes en forhåndsgodkendt virksomhed, der matcher elevernes uddannelse. Som led i under-

visningen på virksomhederne får hver elev tilknyttet en supervisor og en mentor, der i løbet af programmet 

arbejder tæt sammen med eleverne samt støtter og observerer eleverne. I løbet af programmet får eleverne 

større og større mulighed for at løse opgaverne på egen hånd under supervision af de tilknyttede medarbej-

dere.  

 

Endelig udarbejdes der for hver elev en individuel læreplan for forløbet, som indeholder en detaljeret beskri-

velse af de kompetencer, eleven skal opnå i løbet af programmet.  

 
Studiet viser, at eleverne i programmet opnår signifikant højere faglige resultater end elever, der ikke har 

deltaget i programmet. Resultaterne gør sig også gældende, når der kontrolleres for elevernes tidligere 

faglige resultater, selvom sammenhængen er stærkere for elever, der tidligere har haft de højeste faglige 

resultater. Dette gælder særligt i forhold til elevernes resultater i de skriftlige/teoretiske prøver og kun i 

meget begrænset omfang i forhold til elevernes resultater i den praktiske prøve.  

 

Læs mere her:  

Richard et al. (2013): The Effect of Capstone Cooperative Education Experiences, and Related Factors, On 

Career and Technical Education Secondary Student Summative Assessment Scores. 

 

  

                                                
42 Studierne definerer ikke begrebet ’autentisk læringsmiljø’ nærmere, men anvender det i betydningen, at eleverne arbejder med opga-

veløsning under forhold, der minder mest muligt om eller foregår i virkelige omgivelser fx løsning af konkrete problemstillinger i virk-

somheder eller i virkelige værkstedskontekster, og som har en motiverende og engagerende indvirkning på elevernes læringsproces.  
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Et andet konkret eksempel stammer fra Norge, hvor der i forbindelse med et større statsligt pro-

jekt (Ny Giv) blev udviklet en række tiltag til at øge elevers gennemførelse af videregående ud-

dannelser. Et af disse tiltag handler om at erhvervsrette undervisningen på erhvervsuddannelser-

ne, særligt i fællesfagene engelsk og matematik (Wendelborg et al., 2014). En deltagerskole har 

således gennemført et tværfagligt projekt, hvor værkstedsfag og fællesfag kombineres. Konkret 

foretages engelskundervisning på værkstedet, mens undervisningen i norsk, naturfag og matema-

tik kombineres. I norsk skal eleverne eksempelvis føre logbog over produktionen, mens de i natur-

fag arbejder med, hvordan eleverne kan håndtere affald fra produktionen.  

 
Erfaringer fra projektet er, at kobling af fællesfag og værkstedsfag øger elevernes motivation og 

læringsudbytte, da det bliver tydeligt for eleverne, at fællesfagene også er relevante og brugbare 

for deres erhverv.  

Studiet af Fastré et al. (2012) fokuserer ligeledes på, hvordan et virtuelt læringsprogram kan 

anvendes som redskab i forbindelse med selvvurdering og identifikation af forbedringspotentialer 

for elever på erhvervsuddannelser. Studiet beskriver således et elektronisk læringsprogram, der 

udgør et autentisk arbejdsmiljø, hvor alle relevante rammer for sygepleje og omsorg er tilgængeli-

ge (for eksempel hospital, psykiatrisk hospital og ældrepleje). Via programmet har eleverne ad-

gang til en virtuel skole og et multimediecenter, hvor de kan vælge læringsopgaver relateret til 

forskellige rammer inden for sygepleje og omsorg. Tre forskellige typer af læringsopgaver er ud-

viklet i forbindelse med elevernes selvvurdering og identifikation af forbedringspunkter. Hver op-

gave består af en casebeskrivelse, nogle ledende spørgsmål, som skal hjælpe eleverne med at 

forstå casen, en arbejdsopgave som skal udføres i skolen, og en arbejdsopgave, som skal udføres i 

praksis. Efter at have afsluttet en opgave vurderer eleverne deres egen præstation og formulerer 

punkter for forbedring.  

 

Hvad angår differentiering i undervisningen, peger flere studier på hensigtsmæssigheden af at 

sammensætte klasser af elever, der har nogenlunde samme faglige forudsætninger. Ved at diffe-

rentiere klasserne, således at elevgrupper med samme faglige forudsætninger på erhvervsuddan-

nelsen undervises sammen, øges elevernes motivation og velbefindende i klassen.  
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I boksen nedenfor fremgår et konkret eksempel på en indsats rette mod fagligt svage elever.  

  

Flexklasser som redskab til at øge svage elevers faglighed (og fastholdelse) 

 

I studiet af Tanggaard (2011) fremhæves en såkaldt flexklasse på en erhvervsskole som mulig metode til at 

undervisningsdifferentiere. 

 

Flexklassen er kendetegnet ved flere forskellige elementer, men først og fremmest får eleverne mere tid og 

mere ro i undervisningen. Eleverne får således længere tid til at løse deres opgaver og har større mulighed 

for at få hjælp af lærere, da der er afsat ekstra ressourcer hertil.  

 

Undervisningen er generelt tilrettelagt med afsæt i en pædagogisk tilgang, hvor undervisningens faglige 

indhold relateres til elevernes oplevelser og dagligdag. Det gør det dels nemmere for eleverne at forstå un-

dervisningens indhold, ligesom undervisningen også opleves mere relevant for eleverne. En stor del af un-

dervisningen er desuden praksisrettet, og underviserne lægger stort vægt på variation i undervisningen, 

som også kan introducere eleverne til nye hverdagserfaringer, fx udflugter.  

 

Derudover har flexklassen en atypisk indretning, som minder mere om et hjem end en skole, idet der både 

er et køkken med morgenmadsbar, bløde røde sofaer, reoler med blade og bøger, stort tv, en boksepude, 

dør ud til en terrasse med bænke og borde.  

 

Endelig er der en tovholder tilknyttet eleverne i klassen foruden en række andre undervisere. Tovholderen 

for flexklassen har en udvidet forståelse af sin rolle som lærer, der bl.a. indebærer, at tovholderen er til-

gængelig for eleverne – også uden for skoletiden. Samtidig kommer det til udtryk som et stort engagement i 

elevernes eventuelle personlige problemer, ligesom at tovholderen også hjælper eleverne med fx at finde 

praktikpladser. Den tætte relation mellem tovholderen og eleverne skal understøtte elevernes vej igennem 

uddannelsesforløbet og motivere eleverne til at blive i uddannelse.  

 

Studiet viser, at der ikke er noget frafald i flexklassen, og at eleverne opnår ligeså høje karakterer som 

eleverne i de ordinære HG-klasser. Det hænger ifølge lærerne i klassen sammen med, at eleverne oplever, 

at de får den tid og støtte, der skal til, for at de kan klare uddannelsens krav.  

 

Derudover fremhæves en række virkemidler i studiet, der dels bidrager til, at eleverne får lyst til uddannel-

se, dels dygtiggør dem: 

 Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen 

 Kombination af teoretiske og praksisnære aktiviteter i undervisningen  

 Individuel undervisning og instruktion målrettet den enkelte elevs behov og forudsætninger 

 Opmærksomhed på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige trivsel  

 Succesoplevelser i form af karaktergivning tilpasses elevernes udgangspunkt (karaktergivningen baseres på 

elevernes individuelle faglige progression – og ikke på den traditionelle karakterskala).   

 

Studiet peger derudover på, at klassen over tid får et positiv omdømme blandt de øvrige elever på skolen. 

Det skyldes bl.a. klassens høje karakterer og de ekstra ressourcer, der tilføres klassen. Indretningen og 

undervisningens tilrettelæggelse gør således, at klassen bliver attraktiv for flere elever – snarere end at 

have ry som en ”specialklasse”.  

 

Læs mere her:  
Tanggaard (2011): En skoles håndtering af frafaldsproblematikken.  
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5.2 Praktik og virksomhedssamarbejde  

På tværs af de inkluderede studier, der beskæftiger sig med initiativer, som kan understøtte, at 

alle elever har mulighed for at dygtiggøre sig på en erhvervsuddannelse, fremgår praktik og virk-

somhedssamarbejde som virkningsfulde indsatser.    

 

Studierne med relevans for dette tema har bl.a. fokus på, hvordan erhvervsuddannelser og virk-

somheder kan samarbejde om at tilrettelægge praktikforløb med vide muligheder for faglig udvik-

ling og læring for eleverne, og på hvordan elevernes erfaringer fra praktikken kan nyttiggøres i 

undervisningen, så elevernes udbytte af undervisningen på skolen øges. Indeværende afsnit præ-

senterer viden fra internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter, der belyser, 

hvordan praktik og virksomhedssamarbejde kan styrke elevernes læring.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret otte studier, der danner udgangspunkt for nedenstå-

ende beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om praktik og virksomheds-

samarbejde. Studierne fremstilles skematisk i nedenstående tabel. 
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Tabel 5-2: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet praktik og virksomhedssamarbejde 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet 
evidens-
vægt 

Dyssegaard et 
al. (2014b) 

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn 
for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i 
erhvervsuddannelserne 

Danmark, Tyskland, 
Holland, Schweiz, Eng-
land og Østrig 

Systematisk review Positive:  
Motivation, optag, gennemførelse og 
faglige resultater* 
 

Høj 

EVA (2013) Sammenhæng mellem skole og praktik. Evaluering af 
skoler og virksomheders arbejde med at understøtte 
sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hoved-
forløb 

Danmark Mixed methods-design Positive:  
Læring  

Middel 

Gamboa et al. 
(2014) 

Vocational Profiles and Internship Quality among 
Portuguese WET Students 

Portugal Longitudinelt studie Positive:  
Læring 

Høj 

Louw (2015) Mod en tættere kobling mellem skole og praktik. Erfa-
ringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojekter på 18 
erhvervsskoler 

Danmark Kvalitativt casestudie Positive: 
Motivation og faglige resultater 

Middel 

Hofmann 
(2014) 

Support from Teachers and Trainers in Vocational 
Education and Training: The Pathways to Career Aspi-
rations and Further Career Development 

Schweiz Longitudinelt studie Positive: 
Tiltro til egne evner, selvværd og fær-
digheder 

Middel 

Poortman et 
al. (2011) 

Apprenticeship: From Learning Theory to Practice Holland Kvalitativt casestudie Positive:  
Læring 

Middel 

Sluis et al. 
(2014) 

Quantifying Stakeholder Values of VET Provision Holland Tværsnitsundersøgelse Positive: 
Kvalitet i uddannelse  

Middel 

Vazsonyi & 
Snider (2008) 

Mentoring, Competencies, and Adjustment in Adoles-
cents: American Part-Time Employment and European 
Apprenticeships 

USA og Schweiz Komparativ analyse Positive:  
Trivsel, selvtillid og arbejdsmarkeds-
kompetencer 

Høj 

* Reviewet indeholder studier, der viser både positive, negative og ingen effekter af forskellige tiltag. I indeværende kortlægning sættes der fokus på positive resultater. 
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Som det ses af ovenstående tabel, er der fem studier af middel evidensniveau og tre studier af høj 

evidensniveau. Syntesen af studier omhandlende praktik og virksomhedssamarbejde er således 

kendetegnet af middel til højt evidensniveau. Det betyder, at der i syntesen både indgår studier, 

hvorfra der kan udledes indikationer på resultater af praktikforløb og virksomhedssamarbejde 

samt studier, hvorfra der kan udledes dokumenterede effekter og resultater af praktikforløb og 

virksomhedssamarbejde. Det vil i syntesen fremgå, hvorvidt der er tale om hhv. dokumenterede 

effekter og resultater eller indikationer på resultater. Endvidere er der tre af de inkluderede studi-

er, der er gennemført i dansk kontekst, mens fem studier er gennemført i en international kon-

tekst. 

 

Hvordan virker det?  

Overordnet set indikerer de inkluderede studier, at veltilrettelagte praktikforløb, styrket virksom-

hedssamarbejde og en bedre kobling mellem teori og praksis kan øge kvaliteten i erhvervsud-

dannelserne (Gamboa et al., 2014; Sluis et al., 2014; Louw, 2015). Øget kvalitet i erhvervsud-

dannelserne antages at understøtte, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.  

 

Samtidig peger flere af studierne også på, at praktikforløb af høj kvalitet har en positiv betydning 

for elevernes faglige resultater og læring – ikke mindst, når elevernes praktiske erfaringer fra 

praktikken nyttiggøres i undervisningen (Poortman et al., 2011; Hofman, 2014; Dyssegaard et al., 

2014b; EVA, 2013; Gamboa et al., 2014; Louw, 2015).  

 

Dette hænger bl.a. sammen med, at praktikforløb øger elevernes motivation (Dyssegaard et al., 

2014b; Louw, 2015) og tiltro til egne evner (Hofman, 2014; Vazsonyi & Snider, 2008), bl.a. 

fordi eleverne via praktikken får lov til dels at afprøve deres praktiske færdigheder, dels bliver en 

del af praksisfællesskabet på arbejdspladsen.  

 

Hvorfor virker det?  

Studierne peger på fire centrale forudsætninger, der betinger, om praktikforløb og virksomheds-

samarbejder fører til de ønskede resultater på elevers faglige udvikling og læring.  

 

For det første peger studierne på, at koblingen mellem elevernes læring i praktikken og i 

undervisningen er en væsentlig forudsætning for, at eleverne får det fulde læringsmæssige ud-

bytte af vekselvirkningen mellem skole og praktik (EVA, 2013; Dyssegaard et al., 2014b; Louw, 

2015). Studierne indikerer således, at eleverne bliver dygtigere både til fagets teoretiske og prak-

tiske perspektiver, når elevernes erfaringer fra praktikken inddrages i undervisningen, og når ar-

bejdsopgaverne i praktikken giver eleverne mulighed for at afprøve deres teoretiske viden på vir-

kelighedsnære problemstillinger (Dyssegaard et al., 2014b; Louw, 2015). Vekselvirkningen mellem 

teoretisk og praktisk læring understøtter hermed, at eleverne bliver i stand til at omsætte deres 

teoretiske viden effektivt i praksis og giver eleverne muligheder for at lære fagets indhold på for-

skellige måder. Det medfører en øget læring hos eleverne.   

 

I forlængelse af ovenstående er det også en væsentlig forudsætning for elevernes læringsmæssige 

udbytte af praktikforløbene, at der er en tæt dialog og løbende vidensudveksling mellem sko-

ler og praktikvirksomheder (EVA, 2013; Dyssegaard et al., 2014; Louw, 2015). Studierne peger 

således på, at vidensudveksling om og et dybdegående indblik i elevernes læring på skolen såvel 

som i praktikken er nødvendig for, at praktikvejledere og undervisere kan drage relevante parallel-

ler mellem elevernes oplevelser fra praktikken hhv. undervisningens teoretiske indhold. Samtidig 

indikerer studierne, at kendskab til elevernes faglige niveau og læringsmål øger praktikstedets 

muligheder for at matche praktikopgaverne til den enkelte elevs faglige udviklingspotentialer og 

behov (EVA, 2013; Louw, 2015).  

  



 

106 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

I den forbindelse peger studierne på, at der er behov for en tydeligere kommunikation til prak-

tikvirksomhederne fra skolernes side dels om behovet for at skabe sammenhæng på tværs af ele-

vens forskellige læringsmiljøer, dels om undervisningens indhold og de kompetence- og læ-

ringsmål, som eleverne skal opnå igennem praktikforløbet (EVA; 2013). Dette kan også bidrage til, 

at praktikvirksomhederne fastholder et lærings- og udviklingsperspektiv på den enkelte elevs for-

løb, der er med til at understøtte, at eleverne har mulighed for at dygtiggøre sig igennem hele 

uddannelsesforløbet (Louw, 2015).       

 

Studierne peger derudover på, at øget systematik omkring brugen af evaluering og feedback 

kan være med til at understøtte, at der sker den nødvendige vidensudveksling mellem skoler og 

praktiksteder, således at sammenhængen i elevernes læringsforløb kan sikres (Dyssegaard et al., 

2014b; Gamboa et al., 2014; Sluis et al., 2014). Faste procedurer for evaluering og feedback kan 

således skabe bedre betingelser for koordineringen af læringsaktiviteter på tværs af skole og prak-

tik. Det kan eksempelvis ske ved, at tilbagemeldinger om elevernes udvikling i praktikken anven-

des som afsæt til at planlægge de temaer og opgaver, som eleverne skal arbejde med i undervis-

ningen hhv. fokusere på i næste praktikforløb (EVA, 2013; Louw, 2015). Dette kan skabe progres-

sion i elevernes læringsforløb og herigennem styrke elevernes læring.  

 

Endelig peger studierne på, at elevernes faglige udbytte og læring i praktikken styrkes i praktikfor-

løb, der er kendetegnet ved udstrakt brug af modellering, mentorskab og supervision (Hof-

mann, 2014; Poortman et al., 2011; Gamboa et al., 2014; Sluis et al., 2014; Vazsonyi & Snider, 

2008). Med modellering er der tale om en oplæringsstrategi, hvor eleverne har mulighed for først 

at observere erfarne fagudøveres tilgang til og løsning af opgaverne i virksomhederne, hvorefter 

eleverne selv får lov til at prøve kræfter med opgaverne og forsøge at gøre de erfarne praktikere 

kunsten efter (se fx Dyssegaard et al., 2014b).  

 

Studierne, der omhandler mentorskab, understreger ligeledes, at modellering er et centralt red-

skab til at sikre gode og udbytterige relationer mellem mentor og mentee (Vazsonyi & Snider, 

2008; Hofman, 2014). Studiet af Vazsonyi & Snider (2008) peger derudover også på, at mentors 

løbende supervision af elevens praktiske opgaveløsning og muligheden for, at mentor og mentee 

løser opgaver i fællesskab, styrker elevernes faglige udvikling i praktikforløb. Det skyldes bl.a., at 

eleverne herigennem får mulighed for løbende at spørge ind til arbejdsprocesserne og herved får 

et dybere indblik i de forskellige trin i opgaveløsningen.     

 

Elevernes oplevelse af, at mentor eller kollegaer i bred forstand støtter dem i deres faglige ud-

vikling i praktikforløbet er ligeledes et væsentlig forudsætning for, at eleverne har mulighed for at 

dygtiggøre sig mest muligt i praktikken (Vazsonyi & Snider, 2008; Hofman, 2014; Poortman et al., 

2011). I den forbindelse skelner flere studier mellem forskellige former for støtte, der alle skal 

være til stede for at skabe det mest optimale læringsmiljø i praktikken hhv. i undervisningen for 

eleverne.  
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I studiet af Hofmann (2014) skelnes overordnet mellem følgende støtteformer:  

 

 Socio-emotionel støtte: Denne form for støtte handler om, at eleverne har behov for løben-

de at blive opmuntret i deres læringsproces og at føle, at undervisere såvel som praktikvejle-

dere er interesserede i deres uddannelsesforløb. En opmærksomhed på løbende at anerkende 

elevernes arbejdsindsats i fx praktikken kan bl.a. understøtte dette.   

 

 Kognitiv støtte: Kognitiv støtte indebærer, at undervisere og praktikvejledere bidrager til, at 

eleverne kan føle sig kompetente og oparbejde tiltro til egne faglige færdigheder. Dette kan 

bl.a. ske ved, at undervisningen og praktikforløbet tilrettelægges, så eleverne har mulighed for 

at få succesoplevelser i forløbene. Det indebærer bl.a., at opgavernes sværhedsgrad skal mat-

che elevernes faglige niveau.   

 

 Instrumentel støtte: Instrumentel støtte ydes typisk på praktikstedet og handler om at ska-

be gode betingelser for, at eleverne lærer at være en del af et arbejdsteam og bliver inkluderet 

i praksisfællesskabet på arbejdspladsen. Samtidig er det afgørende, at eleverne oplever, at de 

bliver dygtigere som led i praktikken. Mentorordninger og modellering er redskabet, som kon-

kret kan understøtte dette.   

 

Studiet (Hofmann 2014) peger på, at de forskellige støtteformer samlet set bidrager til at styrke 

elevernes faglige færdigheder, selvværd og tiltro til egne evner, og det er således væsentligt, at 

læringsmiljøet i praktikken såvel som på skolen kendetegnes ved både socioemotionel, kognitiv og 

instrumentel støtte.  

 

I forlængelse heraf viser studiet af Sluis et al. (2014) desuden også, at tilstedeværelsen og kvali-

teten i mentorfunktioner i praktikken har stor betydning for elevernes oplevelse af praktikforlø-

benes og erhvervsuddannelsernes samlede kvalitet. Studiet viser dog, at dette kun i mindre grad 

er tilfældet for virksomhederne, og denne diskrepans kan potentielt påvirke elevernes læringsud-

bytte af praktikken negativt.  

Studiet viser derudover også, at både virksomheder og elever angiver, at anerkendelse af ele-

vernes arbejdsindsats og kompetencer undervejs i praktikforløbet er et vigtigt element i det 

gode praktikforløb. Her kan øget systematik omkring evaluering og feedback omkring elevernes 

præstationer i praktikken spille en rolle i forhold til at øge kvaliteten og elevernes udbytte af prak-

tikforløbene (se fx EVA, 2013; Dyssegaard et al., 2014b).   

 

Hvordan kan det konkret gribes an?  

Generelt er det kendetegnende for studiernes praktik og virksomhedssamarbejde, at de kun på et 

meget overordnet niveau beskæftiger sig med, hvad der kendetegner praktikforløb med gode læ-

ringsmuligheder for eleverne. Kun enkelte studier kommer således med konkrete bud på, hvordan 

praktikforløb og samarbejde mellem virksomheder og skoler konkret kan tilrettelægges, så elever-

ne har mulighed for at blive så dygtige, som de kan.  

 

Eksempelvis peger studiet af (EVA, 2013) på, at elektroniske elevplaner og praktikerklærin-

ger understøtter, at eleverne får mest muligt fagligt udbytte af såvel praktikken som undervisnin-

gen. De elektroniske elevplaner indeholder (optimalt set) informationer om mål og rammer for 

oplæring i praktikvirksomheden samt de kompetencemål, eleverne arbejder med i undervisningen. 

Dette suppleres af praktikerklæringer, der udfyldes af praktikvirksomhederne ved afslutning af 

hver praktikperiode. I erklæringen skal det fremgå, hvad den enkelte elev har beskæftiget sig med 

i løbet af praktikken, og på hvilket niveau eleven mestrer sine praktikmål. Det er hensigten, at 

elevplanerne og praktikerklæringerne herved skal fungere som redskab til udveksling af viden om 

den enkelte elevs faglige niveau, udvikling og læringsplaner på tværs af skole og praktik.  
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Imidlertid viser studiet, at brugen af elevplaner og praktikerklæringer ikke altid fungerer efter 

hensigten, bl.a. fordi mange praktikvirksomheder reelt ikke bruger praktikerklæringen. Det 

hæmmer ifølge studiet skolernes muligheder for at tilrettelægge en undervisning, der tager højde 

for og drager nytte af erhvervsuddannelsernes vekselvirkning mellem skole og praktik.  
 

Studiet peger på, at en af årsagerne til, at praktikvirksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang ud-

fylder og anvender praktikerlæringen, er, at det er uklart for praktikvejlederne, hvordan skolerne 

konkret anvender erklæringerne i undervisningen. Derfor har mange virksomheder oplevelsen af, 

at praktikerklæringerne primært er en administrativ procedure, der ikke tjener et læringsformål, 

hvorfor ikke alle prioriterer at udfylde erklæringen fyldestgørende.  

 

På den baggrund konkluderer studiet, at der er behov for styrket dialog og vidensudveksling 

mellem skoler og praktikvirksomheder, der bl.a. sætter fokus på, hvordan der skabes sammen-

hæng mellem indholdet og læringen i undervisningen hhv. praktikken. Dette kan enten ske via 

samtaler mellem praktikvirksomheder, skole og elev, hvor parterne i fællesskab forventningsaf-

stemmer om praktikkens indhold og aktiviteter. Det kan også ske ved, at hvert praktikforløb indle-

des med en samtale mellem den praktikansvarlige og eleven, der sætter fokus på, hvad eleven har 

arbejdet med og lært på det forudgående skoleforløb. Herved overlades det til eleven at skabe de 

nødvendige sammenhænge i læringsforløbene på tværs af skolen og praktikken. Samtidig peger 

studiet på, at det er særligt befordrende for anvendeligheden af praktikerklæringerne, når erklæ-

ringer rummer en mulighed for, at elev og oplæringsansvarlig angiver elevens faglige niveau 

inden for praktikforløbets forskellige fagområder i fællesskab.   

 

I studiet af Louw (2015) undersøges der også en række konkrete redskaber til at styrke sammen-

hængen i elevernes læringsforløb på tværs af praktik- og skoleforløb. Overordnet set er redska-

berne designet til at fastholde elevernes læring i overgangen mellem skole- og praktikforløb.  

Det indebærer eksempelvis, at der udarbejdes opgaver i undervisningen, der skal løses i det 

kommende praktikforløb, hvorefter undervisningen i det næste skoleforløb tager afsæt i elevernes 

erfaringer med at løse opgaven i praktikken. Dette skal sikre etableringen af koblingspunkter mel-

lem elevernes faglige udvikling i de to læringsarenaer: skolen og virksomheden.  
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Et eksempel på en konkret opgave fremgår af boksen nedenfor.  

 

Kompetencemålsopgave i frisørfaget 

 

På en erhvervsskole har underviserne gode erfaringer med at give eleverne specifikke opgaver med i prak-

tikforløbet, der tager afsæt i frisørfagets kompetencemål. Opgaven indebærer, at eleverne i praktikken skal 

gennemføre fire forskellige klipninger på levende modeller med udgangspunkt i klippeteknikken ’Pivot Point’, 

som eleverne har arbejdet med i undervisningen forud for praktikforløbet.  

 

For at løse opgaven skal eleverne derudover beskrive klipningerne fra et teoretisk perspektiv. Dette sker i et 

fortrykt skema, som underviserne har udarbejdet for at understøtte elevernes refleksioner om anvendelsen 

af teorierne i praksis.   

 

Generelt tyder studiet på, at opgaven er med til at understøtte, at eleverne i højere grad kommer til at ar-

bejde med undervisningens teori i praksis. Samtidig oplever eleverne, at opgaven er med til at forberede 

eleverne på det kommende skoleforløb, fastholde elevernes læring og gøre eleverne i stand til at anvende og 

forstå fagets teoretiske perspektiver.  

 

Studiet peger på, at projektet særligt har været en succes, fordi underviserne bevidst har arbejdet med at 

forberede eleverne på opgaven og informere praktikstedet om opgaven, herunder i forhold til den rolle prak-

tikstederne forventes at spille i forbindelse med elevernes arbejde med opgaven i praksis. Det afklarende 

arbejde om rolle- og ansvarsfordeling mellem skole og virksomhed forud for elevernes overgang til praktik-

ken tilskrives en stor betydning i forhold til at skabe positive resultater på elevernes læring ved hjælp af 

denne type opgaver, der går på tværs af undervisningen og praktikken.  

 

Læs mere her:  

Louw (2015): Mod en tættere kobling mellem skole og praktik. Erfaringer fra 21 forsøgs- og udviklingspro-

jekter på 18 erhvervsskoler. 
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5.3 Tværgående opsamling 

Syntesen vedrørende målsætningen om, at alle elever på erhvervsuddannelserne skal blive så 

dygtige, de kan, falder overordnet i to temaer, henholdsvis undervisnings- og læringsstrategier 

samt praktik og virksomhedssamarbejde.  

 

Sammenfattende viser de to temaer en række hovedpointer på tværs af de inkluderede stu-
dier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis:  
 

 Virkningsfulde undervisnings- og læringsstrategier er overordnet baseret på mekanismerne 

feedback, autentisk læring, it i undervisningen og undervisningsdifferentiering i forhold til at 

understøtte, at alle elever bliver så dygtige, de kan.  

 

 Virkningsfulde lærings- og undervisningsstrategier bidrager til, at undervisningen opleves mere 

motiverende og meningsfuld for eleverne, idet undervisningen er mere virkelighedsnær, aner-

kendende og tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og behov. Ved at tilrettelægge under-

visningen således, at eleverne føler sig set, hørt og inkluderet i undervisningen samtidig med, 

at undervisningen trækker på elementer, eleverne kan relatere til i deres kommende erhverv, 

understøtter de virkningsfulde undervisnings- og læringsstrategier, at elevernes faglige udbyt-

te af undervisningen øges.   

 

 Virkningsfuld praktik og virksomhedssamarbejde er kendetegnet ved at skabe en kobling mel-

lem elevernes læring i praktikken og i skoleundervisningen, som sikrer en tæt dialog og løben-

de vidensudveksling mellem skoler og praktikvirksomheder særligt om undervisningens indhold 

og de kompetence- og læringsmål, som eleverne opnår igennem praktikforløbet. 

 

 Syntesen af de inkluderede studier om praktik og virksomhedssamarbejde viser (ikke overra-

skende), at eleverne dygtiggøres, når de har mulighed for at trække erfaringer fra praktikken 

ind i undervisningen og omvendt.  

 

Kvaliteten af den inkluderede, eksisterende viden fra forsknings- og udviklingsprojekter om mål 3 

er i overvejende grad kendetegnet af et middel evidensniveau, om end der også findes et mindre 

antal studier af høj evidensniveau. Det betyder, at den eksisterende viden giver god indsigt i, 

hvordan virkningsfulde indsatser virker, dvs. hvad der kendetegner virkningsfulde undervisnings- 

og læringsstrategier samt virkningsfuld praktik og virksomhedssamarbejde. Samtidig giver den 

eksisterende viden om emnet kun begrænset svar på, hvorvidt de virkningsfulde indsatser virker 

på elevniveau, dvs. effekter målt på elevniveau med en statistisk dokumenteret sammenhæng til 

de pågældende indsatser. Syntesen kan således anvendes til at pege på et behov for mere solid 

viden om effekter og resultater i relation til indfrielsen af reformens mål 3 om, at alle elever skal 

blive så dygtige, de kan.    

 

Endelig skal bemærkes, at godt en tredjedel af de inkluderede studier i syntesen er gennemført i 

en dansk kontekst, mens de øvrige studier er gennemført i skolekontekster, som i større eller min-

dre grad minder om den danske. Dette kan have betydning for muligheden for at overføre og an-

vende syntesens resultater i en dansk sammenhæng. Særligt for temaet vedrørende praktik og 

virksomhedssamarbejde kan det være udfordrende at overføre syntesens resultater direkte, idet 

der er væsentlige forskelle mellem den danske vekseluddannelse og rammerne for praktik i flere af 

de øvrige lande, hvor de inkluderede studier er gennemført. Derfor vil det i forhold til temaet om 

praktik være relevant at anvende syntesens resultater om virkningsfulde mekanismer og indsatser 

i en tilpasset form. Det kan fx være anvendelse af dele eller elementer af de virkningsfulde indsat-

ser, der kan tilpasses dansk kontekst. For temaet om undervisnings- og læringsstrategier vurde-

res, at det i højere grad er muligt at overføre syntesens resultater til en dansk kontekst, idet der 

antageligt er tale om mere eller mindre kontekstuafhængige strategier, der kan anvendes i under-

visnings- og læringssituationer på tværs af lande og erhvervsuddannelsessystemer. 
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6. MÅL 4: TILLID OG TRIVSEL SKAL STYRKES 

Indsatsen for at sikre elevernes trivsel prioriteres i dag højt på mange erhvervsskoler. Der gen-

nemføres trivselsmålinger, og flere steder arrangeres faglige og sociale arrangementer, afholdes 

fester og temadage – alle initiativer med det formål at bidrage til, at eleverne på de danske er-

hvervsuddannelser trives og får et stærkt tilknytningsforhold til uddannelsen. Med reformen af 

erhvervsuddannelserne er det hensigten, at elevernes trivsel på erhvervsskolerne skal styrkes 

yderligere. Elevernes trivsel er i sig selv en væsentlig faktor, men trivsel er ligeledes afgørende 

som led i arbejdet med de øvrige mål i reformen relateret til at mindske frafald på erhvervsuddan-

nelserne og sikre de unges lyst og motivation til læring i uddannelsen.  

 

Reformen lægger samtidig vægt på, at tilliden til erhvervsuddannelserne skal styrkes og herun-

der, at aftagervirksomhedernes tilfredshed med erhvervsuddannelserne skal øges. Virksomheder-

nes tilfredshed er afgørende for et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skoler og virksomheder 

for skabelsen af praktikpladser og for kvalitet i uddannelserne43. Med andre ord opnås de bedste 

resultater af vekselvirkningen i erhvervsuddannelsessystemet kun, hvis praktikvirksomhederne har 

tillid til erhvervsskolerne.  

 

Konkret udmøntes mål 4 i eud-reformen i nedenstående resultatmål. 

 

 

Resultatmål 4: Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 202044. 

 

 

De fleste erhvervsskoler har som nævnt allerede fokus på, hvordan de kan øge trivslen på skoler-

ne. Men for at realisere ovenstående målsætning er der ifølge reformteksten behov for en styrket 

indsats. Dette forudsætter et overblik over den bedst tilgængelige viden om virkningsfulde indsat-

ser, der kan inspirere og understøtte skolernes arbejde med at øge tilliden til og trivslen på er-

hvervsskolerne.  

 

Nærværende kapitel præsenterer kortlægningens syntese om tillid og trivsel på erhvervsuddannel-

serne. Kapitlet sætter konkret fokus på, hvilke indsatser, der har effekt på eller betydning for, at 

tilliden til eller trivslen på erhvervsskolerne styrkes. Det skal bemærkes, at særligt sidste del af 

målsætningen – at aftagervirksomhedernes tilfredshed med erhvervsuddannelserne skal øges – 

kun afdækkes i begrænset omfang, idet forskningen på dette område er mangelfuld.  

 

Syntesen er baseret på i alt 21 inkluderede studier, som fordeler sig på fire temaer. De fire temaer 

repræsenterer virkningsfulde indsatser, som går på tværs af de inkluderede studier. Temaerne 

opridses kort nedenfor:   

 

 Syntesens første tema vedrører mentoring og omfatter en række studier, der blandt andet 

sætter fokus på, hvordan forskellige mentorordninger via øget selvværd, styrket tilhørsforhold 

til uddannelsesinstitutionen, styrket tiltro til egne evner og kendskab til karrieremuligheder bi-

drager til øget trivsel på erhvervsuddannelserne.  

 

 Det andet tema omhandler forskellige former for samarbejde mellem skole og virksom-

hed. Temaet belyser blandt andet, hvordan forskellige samarbejdsformer bidrager til en mere 

motiverende og inspirerende undervisning, hvilket har en positiv indvirkning på elevernes triv-

sel, samt hvordan samarbejdet har en positiv betydning for virksomhedernes syn på og til-

fredshed med erhvervsuddannelserne.  

                                                
43 Afrapportering fra ekspertgruppen om elevtrivsel og virksomhedstilfredshedsmålinger, april 2015. 
44 Målet er ikke konkretiseret yderligere i reformteksten. 
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 Syntesens tredje tema sætter fokus på, hvordan karakteren af sociale relationer mellem 

lærer og elev og mellem elever indbyrdes har betydning for elevernes trivsel og lyst til at 

møde op på skolen. Temaet undersøger samtidig, hvordan skolernes fysiske indretning kan 

understøtte mulighederne for relationsdannelse og deraf elevernes trivsel.  

 

 Det fjerde og sidste tema omhandler undervisningsstrategier og læringsmiljøer, der un-

derstøtter elevernes trivsel. Temaet belyser blandt andet, hvordan niveauinddeling og online 

kursusforløb via øget tiltro til egne evner og øget motivation kan styrke elevernes trivsel på 

erhvervsuddannelserne. Temaet sætter ligeledes fokus på, hvordan læringsmiljøer kendeteg-

net ved medbestemmelse og autonomi kan tilrettelægges, således at elevernes trivsel styrkes.   

 

Syntesen er overordnet baseret på en tværgående analyse af de inkluderede studier med fokus på 

at præsentere den samlede viden om, hvad der virker og hvorfor i relation til mål 4. Det betyder, 

at de præsenterede sammenhænge mellem virkningsfulde indsatser og opnåede resultater er 

sammenfattet på tværs af flere inkluderede studier. Samtidig fremhæves nogle studier mere end 

andre i syntesen, hvilket skyldes, at de på forskellig vis er særlig relevante eller eksemplariske. 

Det kan fx gælde i forhold til studiets evidensniveau, detaljeringsgrad i beskrivelse af den under-

søgte indsats eller fokus på relevante implementeringsforhold, som vurderes vigtige at fremhæve.   

 

Det skal bemærkes, at der i syntesen optræder en række centrale begreber, der anvendes ud fra 

den forståelse, som er præsenteret i de inkluderede studier. Det betyder, at begrebsbrug i synte-

sen primært afspejler studiernes fokus og tilgang. Endvidere er begreber fra internationale studier 

hovedsagelig direkte oversat, men i enkelte tilfælde er der foretaget en mere fortolkende oversæt-

telse til tilsvarende begreber i dansk sammenhæng. Så vidt centrale begreber defineres i studier-

ne, er dette gengivet i syntesen. Dog er der i flere tilfælde tale om, at studierne ikke definerer 

disse begreber nærmere.  

 

Begreberne trivsel og tillid er i sagens natur særlig relevante i syntesen om mål 4, hvorfor disse 

defineres indledningsvis. Følgende begrebsdefinitioner af trivsel og tillid anvendt:  

 

 Trivsel: Henviser til elevernes generelle trivsel på erhvervsuddannelserne. Trivsel refererer til 

elevernes almene velvære – både i forhold til deres fysiske og psykiske velvære. Selvværd, 

selvopfattelse og tiltro til egne evner er ligeledes en del af trivselsbegrebet, der omhandler, 

hvordan elever selv oplever, at de indgår positivt i henholdsvis klassens/holdets sociale og fag-

lige fællesskab45. 

 

 Tillid: Henviser til virksomhedernes tilfredshed med og tillid til samarbejdet med erhvervsud-

dannelserne/-skolerne. Begrebet anvendes i betydningen omdømme og anseelse, hvilket dæk-

ker, hvorledes omverdenen ser på og forestiller sig en erhvervsskole. Tillid handler således i 

dette perspektiv om, hvorvidt virksomheder tror på, at skolerne i alle henseender gør deres 

arbejde godt i forhold til målet om at uddanne kvalificeret arbejdskraft46.  

 

  

                                                
45 Denne definition af trivsel trækker på en forskningskortlægning om elevernes trivsel på folkeskoleområdet, som Rambøll 

gennemførte i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2014 (Rambøll og Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning, 2014). 
46 Denne definition af trivsel er baseret på afgrænsning og forståelse af begrebet, som det fremgår af Duch, Henriette & Larsen, Jette 

(2012): Skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler. VIE – Videnscenter for Erhvervspædagogik, VIA University College (ikke 

publiceret, men offentligt tilgængelig på hjemmesiden www.ucviden.dk).  

http://www.ucviden.dk/
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I forlængelse af ovenstående begrebsdefinitioner skal det understreges, at syntesen anvender en 

bred forståelse af begreberne, idet de inkluderede studier gør tilsvarende. Samtidig skal det be-

mærkes, at trivsel ifølge flere inkluderede studier anskues som en mellemkommende variabel, der 

har betydning for såvel elevernes fuldførelse af uddannelsen som deres faglige udbytte.47 Af denne 

grund vil nærværende syntese (indirekte) relatere sig til flere af de øvrige mål i erhvervsuddannel-

sesreformen, hvorfor flere pointer og mekanismer ligeledes går igen fra de tidligere synteser. 

 
I figuren nedenfor præsenteres den overordnede forandringsteori for målsætningen om øget tillid 

til og trivsel på erhvervsuddannelserne, som har til formål at beskrive sammenhænge mellem 

virkningsfulde indsatser og resultater og effekter i forhold til trivsel på og tillid til erhvervsuddan-

nelserne. Forandringsteorien illustrerer disse sammenhænge på et overordnet niveau, mens de 

enkelte sammenhænge nuanceres og udfoldes yderligere under hvert tema i syntesen.  

Figur 6-1: Forandringsteori for mål 4 – Tillid og trivsel skal styrkes 

 
 

Som det fremgår af forandringsteorien, finder vi for hvert af de fire temaer i syntesen en række 

mekanismer og virkningsfulde indsatser, der bidrager til at styrke tilliden til og trivslen på er-

hvervsuddannelserne.  

 

Under temaet mentoring peger studierne blandt andet på, at mentoring bidrager til øget aner-

kendelse af eleverne, personlig og faglig vejledning samt øget tryghed i elevernes hverdag. Her-

med opnår eleverne ligeledes positive oplevelser med uddannelsesinstitutionen, de får øget over-

blik over uddannelsen og deres fremtidige jobmuligheder. Samlet set understøtter dette, at ele-

verne får et styrket tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen, bliver afklaret i forhold til fremtidige 

karriereambitioner og generelt får lyst til at fortsætte deres uddannelse. Alt i alt bidrager mentor-

ordninger således til, at eleverne i højere grad trives på erhvervsuddannelserne.  

 

I forhold til temaet om relationsdannelse indikerer studierne, at relationer baseret på tryghed og 

anerkendelse – i lighed med mentoring – bidrager til, at eleverne får positive oplevelser med ud-

dannelsesinstitutionen. Endvidere understøtter relationsdannelse øget deltagelse i undervisningen 

                                                
47 Denne forståelse af trivsel som en mellemkommende variabel i forhold til elevernes faglige udvikling understøttes af den tidligere 

nævnte forskningskortlægning om elevernes trivsel på folkeskoleområdet, som Rambøll gennemførte i samarbejde med Dansk Clea-

ringhouse for Uddannelsesforskning i 2014 (Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2014).   



 

114 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

og bidrager positivt til elevernes tiltro til egne evner. Herigennem øges elevernes selvværd og 

tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen, hvilket har positiv indvirkning på elevernes trivsel.  

 

Den identificerede viden relateret til temaet om samarbejde mellem skoler og virksomheder 

indikerer, at et tæt samarbejde mellem skoler og virksomheder bidrager til en varieret undervis-

ning, der afspejler et autentisk læringsmiljø samt skaber kendskab til forskellige arbejdsformer og 

jobmuligheder. Hermed får eleverne overblik over deres karrieremuligheder, og de lærer at koble 

teori og praksis, hvilket fremmer elevernes motivation og engagement på uddannelsen. Endelig 

bidrager samarbejdet mellem skole og virksomheder til gensidig læring og kendskab, hvilket styr-

ker virksomhedernes tillid til erhvervsuddannelserne samlet set.  

 

Under det fjerde og sidste tema om undervisningsstrategier og læringsmiljø peger de inklude-

rede studier på, at indsatser som eksempelvis niveauinddeling og særlige læringsmiljøer kan bi-

drage til øget tryghed, øget kendskab til forskellige arbejdsformer og styrke elevernes evne til at 

være aktivt lærende. Dette medfører, at elevernes medbestemmelse og autonomi øges, samtidig 

med, at eleverne bliver aktive og får en større tiltro til egne evner. Endelig peger de inkluderede 

studier på, at elevernes motivation, fremmøde, læringsparathed og selvtillid styrkes gennem virk-

ningsfulde undervisningsstrategier og særlige læringsmiljøer, hvilket samlet set øger elevernes 

trivsel på erhvervsuddannelserne.  

 

I det følgende præsenteres analysen for hvert af de fire temaer. Hvert tema indledes med en ske-

matisk præsentation af de studier, der relaterer sig til temaet. Præsentationen efterfølges af en 

kort karakteristik af den eksisterende viden på det givne område. Herefter følger en tværgående 

analyse af de indsatser, der falder under de enkelte temaer. I syntesen beskrives først, hvordan 

indsatserne konkret virker, dvs. hvilke effekter og resultater de skaber. Herefter præsenteres de 

virkningsfulde mekanismer og særlige implementeringsforhold, der er identificeret som led i kort-

lægningen. Endelig præsenteres en række bud på konkrete måder at tilrettelægge de konkrete 

indsatser på.  

 

6.1 Mentoring 

De inkluderede studier viser, at mentoring er et væsentligt tema i de studier, der beskæftiger sig 

med trivsel på erhvervsuddannelserne. Mentoring handler grundlæggende om, at en elev får til-

knyttet en form for ressourceperson eller rollemodel, som kan guide og støtte eleven i hverdagen 

på erhvervsskolen. Det er kendetegnende for en velfungerende relation mellem mentor og elev, at 

der i takt med relationsdannelsen sker en læringsproces, som danner grobund for faglig og per-

sonlig udvikling.  

 

Som led i kortlægningen er der identificeret fire studier, der danner udgangspunkt for følgende 

beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om mentoring. Studierne fremstil-

les skematisk i nedenstående tabel.  
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Tabel 6-1: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet mentoring 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet evi-
dens-vægt 

Allen & Lester 
(2012) 

The Impact of a College Survival Skills Course and a Success 
Coach on Retention and Academic Performance 

USA Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Større tilhørsforhold 

Middel 

Hutters & 
Stenkjær (2011) 

Evaluering af Projekt Trivsel på  eud Danmark Kvalitativt casestudie  Positive:  
Øget støtte til psykisk 
sårbare unge 

Middel 

Loera et al. 
(2013) 

Factors That Promote Motivation and Academic Engagement 
in a  
Career Technical Education Context 

USA Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Støtte fra undervisere 

Middel 

Vazsonyi & 
Snider (2008) 

Mentoring, Competencies, and Adjustment in Adolescents: 
American Part-Time Employment and European Apprentice-
ships 

USA/ 
Schweiz 
 

Komparativ tværsnitsunder-
søgelse 

Ingen*:  
Selvstillid og trivsel 

Høj  

* Ingen resultater betyder, at der ikke kan dokumenteres resultater på de anvendte mål i studiet. 
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Tabellen viser, at der for dette tema er et begrænset antal inkluderede studier, og at disse overve-

jende er kendetegnet af et middel evidensniveau. Således er der tre studier, der har middel evi-

dens, mens et enkelt studie har høj evidens. Dette betyder, at den tematiske syntese omhandlen-

de mentoring primært er baseret på viden, der sandsynliggør, at de undersøgte indsatser fører til 

resultater. Syntesen baseres på såvel kvantitative som kvalitative data og analyser. Tre ud af fire 

studier er gennemført i USA, mens et enkelt studie er gennemført i Danmark. 

 

Hvordan virker det?  

De inkluderede studier viser, at mentoring er et gennemgående fokuspunkt i forhold til at styrke 

elevernes trivsel på erhvervsskolerne. Overordnet set peger studierne på, at et virkningsfuldt 

mentorforløb, hvor mentor og elev udfører en række fælles aktiviteter, hvor eleven får mulighed 

for at spejle sig i mentoren, og hvor mentoren støtter og vejleder eleven, har positiv indvirkning 

på elevens selvværd, tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen og tiltro til egne evner 

(Allen & Lester, 2012; Loera et al., 2013; Vazsonyi & Snider, 2008).  

 

Studierne viser samtidig, at mentorer - gennem en tæt relation til eleverne – kan hjælpe eleverne 

med at få positive og trygge oplevelser med skolen, hvilket kan være med til at give eleverne 

bedre forudsætninger for at gennemføre uddannelsen (Allen & Lester, 2012;). Således bi-

drager mentoring til, at fastholdelsesgraden på erhvervsuddannelserne øges.  

 

Endelig peger studierne på, at mentoring har en positiv betydning for elevernes faglige pro-

gression og tilegnede arbejdsmarkedskompetencer (Allen & Lester, 2012; Vazsonyi & Sni-

der, 2008). Ved at have en mentor, som deler ud af sin viden og sine erfaringer og indgår i et 

konstruktivt, troværdigt og fortroligt samarbejde med eleven, får eleven mere overskud, mod på 

og hjælp til at fokusere på de faglige aspekter af uddannelsen. I forlængelse heraf fremhæver 

studierne, at mentorrelationer bidrager til øget forståelse for og kendskab til de karrieremu-

ligheder uddannelsen giver anledning til. Samlet set bidrager mentorordninger således også 

til, at eleverne er mere klar til at komme ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, fordi ele-

verne i højere grad ved, hvad der venter dem.   

 

Hvorfor virker det? 

At mentoring medfører et øget tilhørsforhold til uddannelsen fremhæves i studiet af Allen & Le-

ster (2012), hvor det at have en mentor kobles til følelsen af at have et større kendskab til ud-

dannelsesinstitutionen og en bedre relation og forbindelse til uddannelsesinstitutionen og 

dens medarbejde. Ved tilknytning til en mentor oplever eleverne således, at de bliver integreret i 

uddannelsen og bliver en del af et særligt fællesskab, hvorigennem de har mulighed for at lære 

uddannelsens spilleregler at kende. Mentoren bliver en person, som eleven kan gå til med små og 

store problemer, og som kan give videre af egne henholdsvis gode og dårlige erfaringer.  

 

Særligt studiet af Hutters og Stenkjær (2011) fremhæver, at flere elever oplever en øget tryg-

hed i at kunne tale med personer, der ikke er deres undervisere. Det daglige møde med 

lærerne og den forventede professionelle relation lærer og elev imellem kan i flere tilfælde være 

en barriere for, at eleverne åbner sig op og taler om deres problemer. Mange elever er ikke inte-

resserede i, at lærerne kender til deres problemer, fordi de frygter at blive mindet om problemerne 

dagligt eller frygter, at problemerne vil have en negativ betydning for den måde, hvorpå lærerne 

opfatter eleverne. Mentorer eller andre eksterne rådgivere kan i denne sammenhæng være med til 

at skabe en tryghed blandt eleverne, idet eleverne får talt om deres problemer, men ikke med 

én, de skal indgå i en professionel relation til. Studiet peger endvidere på, at mentorordninger, 

hvor de unge selv kan henvende sig ved behov, har stor betydning for de unges trivsel på uddan-

nelserne.   
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Flere af studierne fremhæver endvidere, at en mentor med forståelse for ungdomslivet og for de 

små og store problemer, som eleverne oplever i hverdagen, er særligt afgørende for elevernes 

selvværd og dermed trivsel på erhvervsuddannelserne (Allen & Lester, 2012; Hutters & 

Stenkjær, 2011; Vazsonyi & Snider, 2008). Studierne fremhæver i den forbindelse, at det er sær-

ligt relevant for eleverne at tale med nogen, som tidligere har været i samme situation, og som 

derfor kan relatere sig til problemstillingerne. Følelsen af ikke at være alene, eller at andre har 

haft samme problemer, giver eleverne mod på at fortsætte på uddannelsen. Studierne fremhæver 

her vigtigheden af, at eleverne skal føle sig taget alvorligt og respekteret og samtidig føle, at 

der er nogle, de kan spørge om hjælp eller til råds og som vil lytte til dem.  

Endelig indikerer de inkluderede studier, at mentorforløb ikke udelukkende har indflydelse på triv-

sel via øget selvværd og tryghed, men også via øget kendskab til karrieremuligheder. Når 

eleverne bliver klogere på, hvilke muligheder der ligger efter uddannelsesforløbet, og bliver mere 

afklarede i forhold til, hvad de ønsker at arbejde med på sigt, finder de typisk en ro, som indvirker 

positivt på såvel trivsel som faglig udvikling.  

 

Hvordan kan man konkret gribe det an? 

Nærværende afsnit sætter fokus på, hvordan mentorordninger kan tilrettelægges, og hvilke ele-

menter i ordningerne der er henholdsvis fremmende og hæmmende for elevernes trivsel på er-

hvervsskolerne.  

 

Studiet af Allen & Lester (2012) beskriver en indsats, hvor en såkaldt ’succescoach’48 tilknyttes et 

studieforberedende forløb rettet mod førsteårsstuderende med faglige udfordringer. Coachens rolle 

er overordnet set at opfordre og motivere eleverne til at fortsætte deres uddannelsesforløb. Dette 

sker ved at skabe et øget tilhørsforhold til undervisningsinstitutionen og heraf en afledt generel 

trivsel blandt eleverne. Konkret skal coachen forsøge at etablere en relation til frafaldstruede ele-

ver, monitorere elevernes faglige udvikling, understøtte udviklingen af relationer mellem elever og 

fakultetsmedlemmer, udarbejde uddannelsesmål for eleven og undervise i studiekompetencer. 

Coachens arbejde sker dels igennem opsøgende arbejde blandt frafaldstruede elever og dels gen-

nem elever, der selv opsøger coachen. En tredje mulighed er, at ledere eller undervisere på ud-

dannelsesinstitutionen henviser elever til coachen.  

 

Studiet viser, at elever, der får en coach tilknyttet, generelt opnår et større tilhørsforhold til ud-

dannelsesinstitutionen, oplever en bedre relation til lærerne og overordnet får et større kendskab 

til uddannelsesinstitutionen og de muligheder, uddannelsen byder på.  

 

I studiet af Hutters og Stenkjær (2011) er der tale om mentorer i form af eksterne rådgivere fra 

en specifik organisation (her den danske organisation ’PsykiatriFonden’). Disse rådgivere tilknyttes 

skolen i forbindelse med et større projekt om trivsel og fungerer både som undervisere for lærere 

og elever og som rådgivere for elever, der har psykiske problemer. Eleverne får undervisning i et 

særligt tilrettelagt fag (’Tal om det’), som bygger på en undervisningsform, der tager udgangs-

punkt i de problemer, eleverne selv bringer på banen. I forlængelse af undervisningen har elever-

ne mulighed for at besøge rådgiverne/mentorerne i ’åben rådgivning’. Kombinationen af undervis-

ning og rådgivning fremhæves som afgørende for, at eleverne søger hjælp i den åbne rådgivning 

og således får talt om de problemer og bekymringer, de bærer rundt på.  

 

Studiet peger på, at særligt det faktum, at rådgiverne er eksterne, har stor betydning for elever-

nes lyst til at åbne sig op. Derudover fremhæves det som afgørende, at rådgiverne er kompetente 

inden for deres fag, således at eleverne føler, at de får kvalificeret hjælp. Overordnet peger studiet 

på, at mentorordninger, hvor mentoren er ekstern og har bredt kendskab til fagområdet, er særlig 

effektiv i forhold til at skabe øget trivsel på erhvervsuddannelserne.  

 

                                                
48 Studiet definerer ikke nærmere, hvilke kriterier der skal opfyldes for at blive en succescoach.  
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Endelig peger studiet af Vazsonyi & Snider (2008) på, at mentorer i praktikforløbet giver anled-

ning til, at elever kan udføre fælles aktiviteter med en person, som de kan spejle sig i og se op til. 

Studiet fremhæver, at mentorer i praktikken har til opgave at tage ansvar for eleven og hele tiden 

være opmærksom på, hvorvidt eleven trives og udfordres på passende niveau. Studiet viser, at 

elevernes erfaringer med mentorer i praktikforløbet hænger positivt sammen med elevernes selv-

tillid og arbejdsmarkedsparathed.  

 

6.2 Samarbejde mellem skole og virksomheder 

Samarbejde mellem skole og virksomhed er et andet centralt tema, der går på tværs af de inklu-

derede studier i syntesen. Med afsæt i den inkluderede forsknings- og udviklingsviden belyser in-

deværende afsnit, hvordan forskellige former for samarbejde mellem skole og virksomhed kan 

tilrettelægges, således at samarbejdet understøtter elevernes trivsel og virksomhedernes tillid til 

erhvervsskolerne.  

 

Samarbejdet skal i denne forbindelse forstås som et samarbejde mellem skole og virksomhed, der 

gennemføres enten i grundskolens ældste klasser og/eller på grundforløbet på erhvervsuddannel-

serne. Som led i kortlægningen er der identificeret fire studier, der danner udgangspunkt for 

nedenstående beskrivelse af virkningsfulde indsatser med relevans for temaet om samarbejde 

mellem skole og virksomhed.  
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Tabel 6-2: Oversigt over identificerede kilder vedr. temaet samarbejde mellem skole og virksomhed 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Resultater Samlet evi-
densvægt 

Alfeld et al. 
(2007) 

Looking inside the Black Box: The Value 
Added by Career and Technical Student 
Organizations to Students' High School 
Experience 

USA Longitudinalt kvasi-
eksperimentelt studie  

 
 

Positive:  
Motivation, engagement, jobparathed, faglige 
resultater, tiltro til egne evner og ambition 
om videre uddannelse* 
 
Ingen/uklare**: 
Motivation, faglige resultater og jobparathed 
 
Negative:  
Engagement, tiltro til egne evner og ambition 
om videre uddannelse** 

Høj 

Aragon et 
al. (2013) 

Benefits of Career and Technical Student 
Organizations' on Female and Racial Minori-
ty Students' Psychosocial and Achievement 
Outcomes 

USA Spørgeskemaundersøgelse Positive: 
 
Motivation, øget tiltro til egne evner 

Middel 

Cedefop 
(2014) 

Attractiveness of Initial Vocational Educa-
tion and Training: Identifying What Matters. 
Research Paper No 39 

Flere 
lande 

Kvalitative casestudier Positive: 
Optag, elevtilfredshed, erhvervsuddannelser-
nes omdømme, motivation 

Middel 

Hughes et 
el. (2005) 

Pathways to College Access and Success USA Kvalitativt observations- og 
casestudie 

Positive:  
Selvtillid og øget tiltro til egne evner 

Middel 

* Indsatsgruppens udvikling uden sammenligning med kontrolgruppens udvikling. 

** Uklare resultater betyder, at der både ses positive og negative resultater, målt på forskellig vis, hvorfor der ikke entydigt kan udledes, at resultaterne er enten positive eller negative. 
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Som det fremgår af tabellen, er der tale om et begrænset antal inkluderede studier under dette 

tema. Studierne er i overvejende grad kendetegnet af et middel evidensniveau, idet tre af de fire 

inkluderede studier har middel evidens, mens kun et enkelt studie har høj evidens. Således er den 

eksisterende viden i relation til dette tema i overvejende grad baseret på en kombination af kvan-

titative og kvalitative data og analyser, der sandsynliggør, at de undersøgte indsatser fører til de 

opnåede resultater i forhold til at indfri realiseringen af målsætningen om styrket tillid og trivsel på 

erhvervsuddannelserne. Kun i begrænset omfang er der tale om viden baseret på dokumenterede 

effekter af samarbejde mellem skole og virksomhed. Endelig er samtlige studier gennemført i en 

international/amerikansk kontekst. 

 

Hvordan virker det? 

Overordnet set peger flere af studierne på, at samarbejde mellem skole og virksomheder øger 

elevernes selvtillid og tiltro til egne evner (Hughes et al, 2005, Aragon et al., 2013). Ved at 

kombinere skoleforløb med kortere eller længerevarende forløb hos virksomheder, oplever elever-

ne, at de i løbet af deres skoleforløb tilegner sig en lang række kompetencer, som er anvendelige i 

den virkelige verden, hvilket grundlæggende bidrager med succesoplevelser og en tro på, at de 

kan gennemføre erhvervsuddannelsen.  

 

Samtidig viser flere af studierne, at samarbejde mellem skole og virksomhed i udskolingen giver 

eleverne lejlighed til at afprøve forskellige uddannelses- og erhvervsretninger, før de træffer deres 

endelige uddannelsesvalg. Dette medfører, at elevernes uddannelsesvalg forankres i elevernes 

praktiske erfaringer med uddannelsessystemets forskellige muligheder, hvilket skærper og kvali-

ficerer uddannelsesvalget (Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 2013).   

 

Endelig viser studiet af Aragon et al. (2013), at samarbejde mellem skole og virksomhed kan øge 

elevernes generelle motivation, idet samarbejdet gør uddannelserne mere praksisorienteret og 

relevant. Den øgede motivation bidrager desuden til, at elevernes fastholdelsesgrad øges, bl.a. 

fordi samarbejdet gør uddannelserne mere virkelighedsnære.  

 

Hvorfor virker det? 

Der synes at være flere årsager til, at forskellige former for samarbejde mellem skole og virksom-

heder øger trivslen på erhvervsskolerne. For det første bidrager samarbejdet – særligt i regi af 

udskolingen – til at afstemme elevernes forventninger til, hvad en erhvervsuddannelse reelt 

indebærer. Ved at deltage i forløb, der kombinerer skole og virksomhed, bliver eleverne klar over, 

hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse, og de får lov til at stifte bekendtskab med 

arbejdsformerne på forskellige arbejdspladser. Dette bidrager til, at eleverne ved, hvad de 

går ind til, og sandsynligheden for, at eleverne bliver enten skuffede eller overvældede over ud-

dannelsen, mindskes (Hughes, 2005; Aragon et al., 2013). Eleverne får med andre ord et mere 

realistisk billede af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse, hvilket understøtter, at de 

hurtigere trives på uddannelsen.  

 

Udover at afstemme forventninger og stifte bekendtskab med arbejdsformer i virksomheder, bi-

drager samarbejdet mellem skole og virksomhed til øget trivsel, fordi erhvervslivet på mere 

autentisk vis kan præsentere eleverne for forskellige brancher, idet erhvervslivet har bedre 

muligheder for at tilrettelægge undervisning i virkelighedsnære læringsmiljøer. Når eleverne får en 

klar fornemmelse af, hvad de uddanner sig til, og når de fornemmer en klar kobling til virkelighe-

den, trives de bedre.  

 

Studierne peger desuden på, at samarbejde mellem skole og virksomhed medfører, at undervis-

ningen blive mere varierende og motiverende for eleverne samtidig med, at eleverne kan få 

øjnene op for nogle af de mange muligheder, der er for videre uddannelse og job (Hughes, 2005; 

Aragon et al., 2013). Samarbejdet kan i øvrigt styrke elevernes læring ved at give en øget for-

ståelse af teori og praksis og dermed skabe øget udbytte af undervisningen. Grundlæggende 
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peger studierne på, at det er motiverende og inspirerende for eleverne at opleve fagene blive 

brugt i virkelighedsnære problemstillinger, og at dette kan give mod på uddannelse, styrke tiltroen 

til egne evner og give større lyst til at arbejde med fagene. 

 

Endelig indebærer samarbejdet, at virksomhederne kan få nye ideer og input til deres arbejde 

og vise eleverne mulighederne for videre uddannelse inden for deres felt (Cedefop, 2014). 

Samtidig får virksomhederne mulighed for at få indflydelse på, hvad eleverne lærer under uddan-

nelsen, hvilket i sidste ende resulterer i øget tilfredshed med uddannelserne fra virksomhedernes 

side.  

 

Hvordan kan man konkret gribe det an?  

De inkluderede studier indeholder flere eksempler på tiltag til at styrke samarbejdet mellem skoler 

og erhvervslivet, således at elevernes trivsel på og virksomhedernes tilfredshed med erhvervsud-

dannelserne styrkes.  

 

To studier fremhæver det konkrete eksempel med Career and Technical Education Student Organi-

zations (Alfeld et al., 2007; Aragon et al., 2013). Her er der tale om brancherettede studenter-

organisationer, der skaber en platform for elever indskrevet på tekniske ungdomsuddannel-

ser/grundskoler til at få et større indblik i og erfaringer med et givent erhverv. De brancherettede 

studenterorganisationer varetager en lang række aktiviteter for deres medlemmer, herunder bl.a. 

færdighedskonkurrencer, organiseret frivilligt arbejde, oplæg og konferencer om brancherelatere-

de emner og muligheder for at udvikle ledelseskompetencer. Aktiviteterne tilrettelægges med hen-

blik på at øge elevernes viden om branchen, udvikle elevernes erhvervsrettede kompetencer og 

øge elevernes uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed.  

 

Særligt færdighedskonkurrencerne49 fremhæves som virkningsfulde indsatser (Alfeld et al., 

2007; Aragon et al., 2013; Cedefop, 2014). Konkurrencerne tilrettelægges som større events, der 

skal teste elevernes tekniske såvel som personlige kompetencer. Typisk er der tale om, at konkur-

rencerne arrangeres i samarbejde med brancheorganisationer og repræsentanter fra det givne 

erhverv, der ofte også udgør dommerpanelet i konkurrencerne. Konkurrencerne indebærer typisk, 

at eleverne i teams skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger, hvor de skal bruge 

såvel deres tekniske som deres akademiske færdigheder. Som forberedelse til konkurrencerne har 

eleverne muligheder for at få hands-on erfaringer i forskellige grene af branchen.  

 

Konkurrencerne tilrettelægges med henblik på at understøtte elevernes uddannelsesvalg, kvalifice-

re grundskolernes vejledningsaktiviteter og skabe et positivt image for erhvervsuddannelserne. 

Studierne peger på, at færdighedskonkurrencerne generelt har en positiv effekt på elevernes en-

gagement, uddannelsesparathed, faglige resultater og tiltro til egne evner (Alfeld et al., 2007; 

Aragon et al., 2013; Cedefop, 2014). 

 

Derudover fremhæver flere studier, at samarbejde mellem skole og virksomheder, særligt igen-

nem brobygningsprogrammer, har en positiv betydning for elevernes trivsel på erhvervsskolerne.  

  

                                                
49 De såkaldte Skills competitions. 
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Nedenstående boks giver to konkrete eksempler.  

 

Brobygningsprogram, der kombinerer skoleforløb med virksomhedskontakt 

Studiet af Hughes et al. (2005) fremhæver to former for brobygningsprogrammer, der kombinerer skolefor-

løb med virksomhedskontakt50.  

 

Det ene program er et Health Careers Academy, der er etableret igennem et partnerskab mellem to ud-

dannelsesinstitutioner og en lokal sundhedsklinik i Iowa. Som led i programmet gennemfører eleverne deres 

afgangsprøve i grundskolen samtidig med, at de kan få merit for programmet, når de starter på en videre-

gående uddannelse.  

 

Programmet er et intensivt 1-årigt forløb, hvor eleverne deltager i en lang række aktiviteter, der introduce-

rer dem til det sundhedsfaglige område og sundhedsfaglige erhverv. Eleverne kan eksempelvis tage kurser 

inden for førstehjælp, medicinsk terminologi og sygepleje.  

 

En stor del af undervisningen er desuden henlagt til den lokale klinik, hvor sygeplejersker guider eleverne 

igennem en lang række praktiske øvelser. Ved siden af undervisningen er eleverne i praktik, blandt andet på 

klinikker, hospitaler og plejehjem. Foruden praktikken har eleverne rig mulighed for ”job shadowing”, hvor 

de følger forskellige sundhedsprofessionelle i en dag på jobbet.  

 

Det andet program, som studiet fremhæver, er et Tech-Prep Program, der er etableret via et partnerskab 

mellem en erhvervsuddannelsesinstitution, en erhvervsrettet grundskole og et konsortium bestående af 

blandt andet brancheorganisationer i Texas.  

 

Programmet indebærer, at der tilrettelægges et tværgående typisk 4-årigt erhvervsrettet uddannelsesforløb, 

hvoraf de første to år gennemføres i grundskolen, og de sidste to år gennemføres på erhvervsuddannelsen. 

Herefter optages eleverne på erhvervsuddannelsen, hvor de gennemfører resten af deres uddannelse. Pro-

grammet tilbyder forskellige studieretninger inden for pædagogik, hotel management, it og medieprodukti-

on. Undervisningsmaterialer og forløbet tilrettelægges af konsortiet, der også godkender de lærere, der 

underviser på forløbet. Konsortiet tilbyder derudover løbende kompetenceudvikling til underviserne på forlø-

bet. Mange af underviserne er rekrutteret udefra, så de har opdateret erhvervserfaring inden for de studie-

retninger, der tilbydes i programmet.  

 

En stor del af undervisningen indebærer derudover, at eleverne kommer i praktik. For at koble praktikforlø-

bene til undervisningen skal eleverne føre læringsdagbog, hvor de reflekterer over deres udbytte af praktik-

ken. Som led i undervisningen optræder en række gæstelærere, der fortæller om deres erfaringer fra bran-

chen.  

 

Studiet indikerer, at forløbene har en positiv betydning for elevernes motivation, tiltro til egne evner, faglige 

resultater og overgangen til ungdomsuddannelse, bl.a. fordi forløbene klæder eleverne på at begå sig på 

erhvervsuddannelserne.  

 

Læs mere her:  

Hughes et al. (2005): Pathways to College Access and Success. 

 

  

                                                
50 De to brobygningsprogrammer er ligeledes fremhævet i syntese 1 og 2, hvor de anvendes som konkrete eksempler på hhv. et karrie-

reakademi og et kombineret grundskole/erhvervsskoleforløb.   



 

123 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

6.3 Relationsdannelse 

Udover mentoring og samarbejde mellem skole og virksomhed er relationsdannelse51 et gen-

nemgående tema på tværs af de inkluderede studier omhandlende trivsel på erhvervsuddannel-

serne. Relationer spiller en væsentlig rolle, idet gode relationer med lærere og andre elever er en 

grundlæggende forudsætning for, at eleverne føler sig godt tilpas og er læringsparate. Med afsæt 

heri sætter dette afsnit fokus på indsatser, der har betydning for erhvervsskolernes faglige og 

sociale fællesskab, herunder særligt relationerne mellem lærer og elev samt indbyrdes mellem 

elever.  

 

Der er identificeret ti studier i forbindelse med kortlægningen, der kan kobles til temaet vedr. 

relationsdannelse. Disse studier er fremstillet skematisk i nedenstående tabel. 

 

                                                
51 Relationsdannelse defineres ikke nærmere i de inkluderede studier, men henviser til læreres og elevers evne til og mulighed for at 

indgå i positive relationer med hinanden.  
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Tabel 6-3: Oversigt over identificerede studier vedr. temaet relationsdannelse 

Forfatter Titel Land  Undersøgelsesdesign Resultater  Samler 
evidens-
vægt 

Beilmann & 
Espenberg 
(2016) 

The reasons for the interruption of vocational training in 
Estonian vocational schools 

Estland Kvalitativ interviewundersø-
gelse 

Ingen:  
Årsager til frafald 

Middel 

Brown et al. 
(2011) 

Ungdom på erhvervsuddannelserne Danmark Mixed methods-design Positive:  
Sociale fællesskaber, 
lærerens rolle 

Middel  

Biemans et al. 
(2013) 

Differences in Design Format and Powerful Learning Environ-
ment Characteristics of Continuing Pathways in Vocational 
Education as Related to Student Performance and Satisfaction 

Holland Mixed methods-design Positive:  
Læringsmiljøer og tilfreds-
hed med undervisning 

Middel 

COWI (2009) Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Danmark Mixed methods-design Positive: 
Tilfredshed med praktik-
plads 

Middel 

Dyssegaard et 
al. (2014) 

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på er-
hvervsuddannelserne 

Danmark Systematisk review Positive:  
Relationer mellem lærer 
og elev, lærerens betyd-
ning 

Høj 

Elffers et al. 
(2012) 

Making the Connection: The Role of Social and Academic 
School Experiences in Students' Emotional Engagement with 
School in Post-Secondary Vocational Education 

Holland Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Støtte fra skolens undervi-
sere og følelse af at høre 
til 

Høj 

Flarup et al. 
(2015) 

Evaluering af campusdannelser Danmark Kvalitative casestudier  Positive:  
Fællesskab på tværs, 
nedbryde fordomme 
 
Negative:  
Stridighed mellem elev-
grupper 

Middel 

Hofmann 
(2014) 

Support from Teachers and Trainers in Vocational Education 
and Training: The Pathways to Career Aspirations and Further 
Career Development 

Schweiz 
 

Longitudinal tværsnitsun-
dersøgelse 

Positive:  
Støtte fra underviserne og 
elevernes selvopfattelse 
og selvværd 

Middel 

Hutters & 
Stenkjær 
(2011) 

Evaluering af Projekt Trivsel på  eud Danmark Kvalitativt casestudie Positive:  
Øget støtte til psykisk 
sårbare unge 

Middel 

Sørensen 
(2015) 

Sociale relationer og fysiske rammers betydning for ændring 
af unges praksisser 

Danmark Kvalitative casestudier  Positive:  
Sociale relationer og fysi-
ske omgivelser 

Middel 
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Som det ses af tabellen, er der tale om otte studier af middel evidensniveau og to studier af høj 

evidensniveau. Syntesen af studier som omhandler relationsdannelse er således kendetegnet af 

middel (til højt) evidensniveau. Det betyder, at der i syntesen primært indgår studier, hvorfra der 

kan udledes indikationer på resultater af relationsdannelse samt sekundært studier, hvorfra der 

kan udledes dokumenterede effekter. Det vil fremgå i syntesen, hvorvidt der er tale om hhv. indi-

kationer på resultater eller dokumenterede effekter og resultater. De inkluderede studier er i over-

vejende grad baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative data og analyser, om end 

enkelte studier udelukkende er baseret på kvalitative data. Seks af de ni studier er gennemført i 

en dansk kontekst.  

 

Hvordan virker det? 

Overordnet set peger studierne på, at karakteren af de sociale relationer mellem lærer og elev 

samt mellem elever indbyrdes har stor betydning for elevernes trivsel og lyst til at møde op på 

erhvervsskolerne (Beilmann & Espenberg, 2016; Brown et al., 2011; Biemans et al., 2013; Elffers 

et al., 2012; Sørensen, 2015).  

 

Studierne peger på, at særligt tillidsfulde og respektfulde relationer mellem lærer og elev 

bidrager til, at elever oplever skolen som et rart sted at være. Elever, der oplever, at de har 

en god relation med deres lærere – en relation, hvor de kan spørge om hjælp og give udtryk for 

faglige og personlige vanskeligheder – finder en større tryghed og ro forbundet med uddannelsen 

(Brown et al., 2011; Sørensen, 2015; Hofmann, 2914; COWI, 2009).  

 

Studierne fremhæver endvidere, at relationen mellem lærer og elev har en selvstændig betydning 

for såvel fastholdelse som faglig udvikling. En god relation mellem lærer og elev bidrager 

således ikke udelukkende til, at trivslen styrkes, men også til at elevernes motivation for at blive i 

uddannelsen og for at yde en ekstra indsats øges. Samlet set indikerer studierne, at en lærer-elev-

relation, der er karakteriseret ved et tillidsfuldt forhold, hvor eleven føler sig tryg, giver gode be-

tingelser for trivsel, faglig udvikling og fastholdelse.  

 

Endelig viser de inkluderede studier, at gode relationer mellem eleverne indbyrdes ligeledes har 

stor betydning for elevernes generelle trivsel. Erhvervsuddannelser, der er karakteriseret ved fra-

vær af mobning, vold og eksklusion og som samtidig giver mulighed for, at eleverne kan være 

fælles om faglige og sociale arrangementer, styrker elevernes trivsel (Beilmann & Espenberg, 

2016; COWI, 2009).  

 

Hvorfor virker det? 

Nærværende afsnit sætter fokus på, hvilke mekanismer i de sociale og faglige relationer der er 

afgørende for, at trivslen på erhvervsskolerne styrkes.  

 

Flere af studierne peger på, at anerkendelse52 er en nøglefaktor i forhold til at skabe stærke relati-

oner mellem lærer og elev (Sørensen, 2015; COWI, 2009; Dyssegaard 2014). En anerkendende 

tilgang fra læreren til eleven er altafgørende for elevernes trivsel, idet anerkendelse har betydning 

for elevernes tiltro til egne evner, deltagelse i skolelivets fællesskaber og lyst til at møde 

op på skolerne. Anerkendelse af elevernes baggrund fremhæves som værende af særlig betyd-

ning for, hvorvidt eleverne trives på skolen. Bliver elevernes tidligere uddannelse og motivation for 

at starte på uddannelsen anerkendt af lærerne, får eleverne mod på og lyst til at diskutere og 

have holdninger til deres nye faglighed. Ved at anerkende elevernes baggrund og deres valg, 

føler eleverne sig motiverede til at starte noget nyt og til at påtage sig en ny fag-identitet.  

                                                
52 Med henvisning til Axel Honneths anerkendelsesteori forstås anerkendelse her som en forudsætning for, at den enkelte kan udvikle 

selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. Specifikt i forhold til anerkendelse i sociale relationer, som fx mellem lærer og elev og mellem 

elever indbyrdes, forstås anerkendelse som værdsættelse af andre personers individualitet i det sociale fællesskab, således at den enkel-

te kan føle sig værdifuld i fællesskabet (Honneth, Axel (2006): Kamp om anerkendelse. Sociale konflikters moralske grammatik. Hans 

Reitzels Forlag).  
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I tilknytning til ovenstående indikerer flere af studierne, at eleverne deltager mere aktivt i un-

dervisningen, taler mere med hinanden og spørger mere nysgerrigt ind til fagligheden og mulig-

hederne med uddannelsen, hvis de føler sig anerkendt. Når eleverne oplever, at deres forskellige 

baggrunde – hvad enten det er tidligere skolegang, arbejdserfaring eller anden livserfaring – bliver 

anerkendt af læreren, har det således overordnet betydning for elevers selvværd, selvopfattelse 

og motivation (Sørensen, 2015; COWI, 2009; Dyssegaard 2014).  

 

COWI (2009) fremhæver ligeledes, at anerkendelse af elevernes faglige arbejde i praktikken 

ligeledes har stor betydning for elevernes trivsel. Elever, hvis arbejde bliver anerkendt af deres 

overordnede, føler en større glæde ved at udføre arbejdet og føler sig mere motiveret af 

at udføre arbejdet end elever, der ikke føler sig anerkendt for deres faglige arbejde. Studiet 

viser endvidere, at glæden og motivationen i arbejdet er forbundet med det faktum, at eleverne 

føler sig respekteret af deres praktikansvarlige og føler, at de bliver behandlet på en ordentlig 

måde.  

 

De inkluderede studier fremhæver desuden, at den positive sammenhæng mellem stærke lærer-

elevrelationer og trivsel på erhvervsskolerne i høj grad hænger sammen med, i hvilket omfang 

eleven føler sig støttet af læreren. Lærernes støtte kan tage mange forskellige former fx faglig 

støtte til elever, som er bogligt udfordrede, støtte i forhold til karrierevalg, støtte i forhold til at 

give eleverne tiltro til egne evner eller støtte til at gøre eleverne til klar til et arbejdsmarked. De 

inkluderede studier indikerer, at støtte fra underviseren på erhvervsuddannelsen har en 

positiv betydning for elevens selvopfattelse og selvværd. Studierne peger generelt på, at 

lærere, der støtter, hjælper, giver feedback og er villige til at lytte til elevernes problemer, bidra-

ger til høj trivsel på erhvervsuddannelserne (Hofmann, 2014; Beilmann & Espenberg, 2016). Et 

enkelt studie viser dog, at støtte fra undervisere ikke har betydning for elevernes følelse af at høre 

til på uddannelsesinstitutionen (Elffers, 2012)53.  

 

Endelig viser studierne, at lærerne i kraft af deres praksis på skolen – eksempelvis det at byde 

eleverne velkommen, hilse på eleverne på gangene, hjælpe eleverne med faglige problemstillinger 

– kan danne en god relation med eleverne og dermed skabe en tryg og god stemning på 

uddannelsesinstitutionen. Lærernes måde at handle på og tilgå eleverne har således stor be-

tydning for at etablere og bevare sociale relationer mellem lærere og elever og for at skabe til-

hørsforhold på skolen. Ved at have en åben tilgang til elever, en nysgerrighed og imødekom-

menhed, skaber lærerne en mulighed for, at eleverne føler sig velkomne og har lyst til at deltage i 

de faglige fællesskaber, der er på skolen. 

 

Foruden relationen mellem lærer og elev peger enkelte studier på, at elev-elev-relationen er afgø-

rende for, om eleverne trives på skolen. Studierne fremhæver, at gode relationer mellem eleverne 

indbyrdes gør, at eleverne føler sig om en del af et større socialt fællesskab. Det sociale 

fællesskab på studiet drejer sig om stemningen mellem eleverne, om samarbejdet mellem elever-

ne, om miljøet uden for skolen, herunder fester og fredagscafeer, og om eleverne generelt føler, at 

de er en del af det sociale fællesskab (Brown et al., 2011; Hutters & Stenkjær, 2011).  

 

Hvordan kan man konkret gribe det an? 

En anerkendende tilgang fra lærere er som beskrevet ovenfor væsentlig for elevernes trivsel. Stu-

diet af Sørensen (2013) fremhæver, at den anerkendende relation allerede kan skabes første dag 

på uddannelsesinstitutionen. Dette kan blandt andet ske via en god introduktion, herunder en in-

troduktion til lærer, ledelse, elever, skolen generelt og til fagligheden på skolen, eller via forbered-

te lokaler, velkomsttale og en navne- og præsentationsrunde. Studiet fremhæver, at den indle-

dende præsentation konkret kan gå ud på, at læreren går rundt og hilser på alle eleverne in-

den den officielle velkomst. Ved at hilse på hver enkel elev viser læreren, at han/hun har set ele-

                                                
53 Studiet viser, at støtte fra undervisere ikke har betydning for elevernes følelse af at høre til på uddannelsen. Studiet bemærker dog, at 

denne sammenhæng er overraskende, og tager selv forbehold for resultatet.  
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verne og lagt mærke til deres tilstedeværelse. Desuden fremhæver studiet, at der kan skabes en 

tryg og positiv stemning ved, at lærerne fx fortæller eleverne, at uddannelsen er god, at der er 

brug for eleverne, og at der er mange muligheder med uddannelsen. I kombination hermed peger 

studiet på, at det kan være hensigtsmæssigt for de nye elever at møde tidligere elever og høre om 

deres oplevelser, gode og dårlige erfaringer og ikke mindst høre om, hvad der kendetegner fagi-

dentiteten på uddannelsen. I forlængelse heraf anbefaler studiet, at forrige grundforløbshold viser 

deres fremstillede produkter, således at elevernes får en fornemmelse af, hvad de skal bruge det 

næste halve år på. Endelig fremhæver studiet, at der ligeledes bør finde en rundtur sted, således 

at eleverne kender til lokalerne, værkstederne kantinen mv.  

 

I tilknytning til ovenstående påpeger studiet, at den anerkendende relation mellem lærer og elev 

ikke kun bør finde sted ved elevernes første møde med uddannelsen, men bør udvikles løbende. 

Sørensen (2013) peger her på, at morgenmøder kan være en god måde at opretholde eller op-

bygge gode relationer mellem lærer og elev. Morgenmøder kan tilrettelægges således, at lærer og 

elever mødes hver morgen kl. 8.00, hvor der vil være morgenmad. På morgenmødet kan dagens 

program planlægges – både for holdet og for den enkelte. Eleverne har i øvrigt mulighed for at 

tale om ’det der rører sig’ både på skolen og uden for, dvs. gode film, sjove historier, idéer til fæl-

les arrangementer, sladder mv.  

 

I forlængelse heraf peger flere af de inkluderede studier på, at trivsel ligeledes kan skabes via 

forskellige fysiske indretninger, idet forskellige rum skaber forskellige betingelser for sam-

vær (Sørensen, 2013: Flarup et al., 2015). Forskellige fysiske rammer påvirker således den socia-

le interaktion forskelligt og har derfor forskellig betydning for elevernes trivsel.  
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I nedenstående boks gives konkrete eksempler på, hvordan den fysiske indretning kan udformes, 

så den skaber de bedste betingelser for trivsel.  

 

Rum skaber betingelser for samvær 

 

Studiet af Sørensen (2013) fremhæver forskellige måder, hvorpå skolens fysiske rum kan øge elevernes 

trivsel. Studiet peger for det første på, at en god metode til at skabe tryghed er at sidde omkring et bord. 

Når elever og lærere sidder sammen omkring et bord, inviterer det til, at elever og lærere taler sammen, ser 

hinanden og har mulighed for at lære hinanden at kende.  

 

For det andet fremhæver studiet, at undervisning i mindre rum, hvor der er mulighed for at se hinanden, 

sidde over for hinanden og se hinandens mimik, indbyder til fællesskab. Her er der således bedre betingelser 

for, at eleverne trives. Dette står i modsætning til den traditionelle klasseundervisning i rækker. Nedenstå-

ende billede illustrerer, hvordan ”hesteskoen” bidrager til at skabe et rum, hvor eleverne kan se hinanden.  

 

 

 

Studier peger endvidere på, at trivsel på erhvervsuddannelserne skabes i værkstederne. Studiet fremhæ-

ver, at værkstedsundervisning dels bidrager med øget glæde blandt eleverne og dels igangsætter en begyn-

dende fagidentitet. Herudover indikerer studiet, at elevernes glæde ved værkstederne hænger sammen med 

deres oplevelse af, at det er hyggeligt at være i værkstederne. Når arbejdet i værkstederne, uddannelsen, 

hverdagen, interessen og hyggen smelter sammen, trives eleverne. Studiet fremhæver i den forbindeles, at 

den sociale orden kan fremstå som en barriere for trivsel. Konkret er der tale om, at de låste døre, aflåste 

redskaber og den manglende mulighed for at få lov til at tage ansvar for værkstedet, bidrager til en følelse 

af mistillid.  

 

Endelig fremhæver studiet, at øget trivsel ligeledes kan skabes via forskellige hyggekroge. I hyggekrogen 

kan eleverne slå sig ned, være sammen og hygge sig sammen. Hyggekrogen kan være forsynet med gratis-

aviser og lignende, kaffemaskine/elkedel og evt. med bordfodboldspil, backgammon mv. Hyggekrogen giver 

mulighed for, at eleverne kan mødes om det faglige såvel som det sociale – både i og efter skoletid.  

 

Læs mere her:  

Sørensen (2013): Sociale relationer og fysiske rammers betydning for ændring af unges praksisser. 
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I forlængelse af ovenstående kan Campusmiljøer, hvor man kombinerer erhvervsuddannelser 

med eksempelvis gymnasiale uddannelser, være en måde at skabe et ungdomsmiljø på, hvilket 

ifølge reformteksten styrker uddannelsernes appel til unge54. I Flarup et al. (2013) undersøges det, 

hvordan forskellige campusmiljøer virker på faglighed, studiemiljø og fastholdelse. Studiet viser, at 

fælles fysiske rammer er en forudsætning for fælles identitet på tværs af forskellige uddannelses-

retninger, og at det ligeledes er nødvendigt med sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. 

Disse aktiviteter kan både være mere fagligt orienterede aktiviteter, såsom fælles elevråd med 

repræsentanter fra forskellige uddannelser, innovationscamps og foredrag, samt mere sociale ak-

tiviteter, som fælles fester, koncerter og idrætsarrangementer. 

 

6.4 Undervisningsstrategi og læringsmiljøer 

Foruden de ovenstående temaer peger de inkluderede studier på, at trivsel ligeledes kan afhænge 

af, hvordan den enkelte elev oplever undervisningen og læringsmiljøet på erhvervsskolen. For, at 

eleverne skal trives på den konkrete uddannelse, er det vigtigt, at undervisningen og læringsmiljø-

et giver mening, at der stilles passende krav til eleven, og at målene med undervisningen står 

klart. Trivsel på erhvervsskolerne handler således også om, at den enkelte elev oplever glæde og 

mening i undervisningen.  

 

Der er identificeret fire studier i forbindelse med kortlægningen, der tilknyttes teamet om under-

visningsstrategier og læringsmiljøer. Disse studier er fremstillet skematisk i nedenstående tabel.  

 

                                                
54 Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 24. februar 2014 
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Tabel 6-4: Oversigt over identificerede kilder vedr. temaet undervisningsstrategi og læringsmiljø 

Forfatter Titel Land Undersøgelsesdesign Effekter Samlet evi-
dens-vægt 

AKF og forfat-
tere (2012) 

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt 
unge med en erhvervsuddannelse  

Danmark Kvalitative casestudier  Positive: 
Omdømme og trivsel 

Middel  

Benson et al. 
(2005) 

Achievement in Online and Campus-Based Career and Tech-
nical Education (CTE) Courses 

USA Mixed methods-design Ingen 
Motivation, tiltro til egne 
evner  

Middel 

Grinsven & 
Tillema (2006)  

Learning opportunities to support student self-regulation: 
comparing different instructional formats 

Holland Tværsnitsundersøgelse Positive: 
Læringsmiljø, ansvar, moti-
vation og lærerrolle 

Middel 

Smit et al. 
(2014) 

Student-Centred and Teacher-Centred Learning Environment 
in Pre-Vocational Secondary Education: Psychological Needs, 
and Motivation 

Holland Tværsnitsundersøgelse Positive:  
Elevcentrerede læringsmil-
jøer bidrager til motivation 

Høj 

 

 

 



 

131 

 

Systematisk kortlægning om klare mål 

  

Tabellen viser, at den eksisterende viden om temaet undervisningsstrategi og læringsmiljø i over-

vejende grad er kendetegnet af et middel evidensniveau, idet tre af de fire inkluderede studier har 

middel evidens, mens et enkelt studie har høj evidens. Det betyder, at de inkluderede studier un-

der dette tema er baseret på såvel kvantitative som kvalitative data og analyser, der primært kan 

anvendes til at udlede indikationer på resultater. Kun i begrænset omfang er der tale om viden 

baseret på dokumenterede effekter af undervisningsstrategier og læringsmiljø. Tre af de fire inklu-

derede studier er gennemført i en international kontekst, mens et enkelt studie er gennemført i 

dansk kontekst. 

 

Hvordan virker det?  

Studierne viser, at øget trivsel kan skabes via konkrete undervisningsstrategier som eksempelvis 

niveauinddeling og online kursusforløb samt via etableringen af læringsmiljøer, der giver plads til 

selvbestemmelse og autonomi blandt eleverne (AKF, 2012; Benson et al., 2005; Grinsven & Tille-

ma, 2006; Smit et al., 2014).  

 

To studier, der omhandler læringsmiljøer fremhæver, at læringsmiljøer, der skaber rum for elever-

nes medbestemmelse og autonomi bidrager positivt til elevernes tiltro til egne evner, ligesom 

elevernes motivation og engagement øges (Grinsven & Tillema, 2006; Smit et al., 2014).  

 

Studiet af AKF (2012) peger på, at niveauinddeling bidrager til øget trivsel, tryghed og tilfreds-

hed for eleverne på uddannelsesinstitutionerne samtidig med, at motivationen øges. De mindre 

uddannelsesmotiverede elever oplever således en større tryghed i at blive undervist i grupper på 

samme niveau, idet de hermed oplever sig som mindre egnede til uddannelsen. For de mere fag-

ligt stærke elever bidrager niveauinddelingen til større tilfreds og motivation, idet eleverne får 

mulighed for at blive udfordret.  

 

Endelig fremhæver studiet, at niveauinddeling kan bidrage til at styrke erhvervsskolernes om-

dømme og virksomhedernes tilfredshed med erhvervsuddannelserne, fordi skolerne kan 

tilbyde undervisning på højere niveau og således tiltrække andre elever end tidligere. Dette har 

ligeledes en positiv betydning for virksomhedernes tillid til erhvervsuddannelserne, da virksomhe-

derne kan regne med, at eleverne i kraft af højniveaufag og højniveaulinjer bliver så dygtige som 

muligt (AKF, 2012).   

 

Endelig fremhæver studiet af Benson et al. (2005), at onlinekurser i lige så høj grad som traditio-

nel undervisning bidrager til øget tiltro til egne evner hos eleverne. Samtidig viser studiet, at 

onlinekurser medfører samme grad af motivation, samme oplevede udbytte af undervisnin-

gen og samme faglige resultater som almindelige undervisningsforløb. Endvidere peger studiet 

på, at eleverne synes at være lige tilfredse med uddannelsen uanset undervisningsform. Overord-

net set indikerer studiet således, at elever generelt opnår samme trivsel, samme faglige resultater 

og samme motivation, uanset om de deltager i onlinekursusforløb eller i traditionel undervisning 

på uddannelsesstedet.  

 

Hvorfor virker det? 

De inkluderede studier peger på, at læringsmiljøer, der er karakteriseret ved projektorienteret 

gruppearbejde, overordnet medfører en større grad af trivsel på erhvervsskolerne, idet eleverne i 

højere grad oplever, at de har medbestemmelse og autonomi i læringssituationen (Grinsven & 

Tillema, 2006; Smit et al., 2014). Samtidig anvender eleverne i disse læringsmiljøer i højere grad 

selvregulerende læringsstrategier, hvor eleverne tager ansvar for egen læring. Når eleverne 

får mulighed for at arbejde i grupper om et konkret projekt, oplever eleverne sig i mindre grad 

overvåget, ligesom de oplever en større grad af frihed til at udfolde sig fagligt. Endelig giver det 

projektorienterede arbejde anledning til, at eleverne samarbejder med hinanden i små grupper om 

virkelige problemstillinger uden et endeligt facit, hvilket bidrager til, at læringssituationen virker 

autentisk og meningsfuld.  
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Derudover fremhæver studierne, at læringsmiljøer, der er karakteriseret ved projektorienteret 

gruppearbejde med plads til selvbestemmelse og autonomi, medfører, at eleverne i højere grad 

oplever, at underviserne støtter og faciliterer deres selvstændige læring (Grinsven & Tille-

ma, 2006; Smit et al. 2014). Ved at afvige fra den traditionelle undervisningsform, hvor læreren 

står ved tavlen og styrer undervisningen, og i stedet lade eleverne styrer deres egne lærerproces-

ser, styrkes elevernes følelse af at mestre. I forlængelse heraf peger studierne på, at lærernes 

understøttende adfærd også er med til at forudsige elevernes motivation og anvendelse af 

selvregulerende læringsstrategier. Jo mere eleverne oplever, at lærerne samarbejder med 

eleverne i undervisningen, desto mere øges elevernes motivation, ligesom eleverne i højere grad 

tager ansvar for egen læring.  

 

Endelig peger studierne på, at elever i læringsmiljøer karakteriseret ved medbestemmelse og au-

tonomi, i højere grad oplever tilknytning til lærerne og føler, de har gode relationer til læ-

rerne på uddannelsesstedet (Grinsven & Tillema, 2006; Smit et al. 2014).  

 

Hvad angår undervisningsstrategier, fremhæver studiet af AKF (2012), at niveauinddeling med 

fordel kan benyttes til at styrke elevernes trivsel på erhvervsskolerne – både for bogligt stærke 

elever og bogligt svage elever. Dette skyldes, at elevernes ”parres” med elever, som de fagligt 

kan måle sig med samtidig med, at underviseren får en målestok til at holde samtlige ele-

verne op imod. Desuden fremhæver studiet, at niveauinddeling modvirker, at elever isoleres fra 

fællesskaber, idet der ikke i samme grad dannes kliker på baggrund af ”de dumme” eller ”nørder-

ne” i klassen.  

 

I forlængelse heraf fremhæver studiet, at niveauinddeling ikke er et problem i forhold til mobning, 

blandt andet fordi eleverne allerede inden niveauinddelingen er klar over, hvilken gruppe de tilhø-

rer. De bogligt svage elever oplever det positivt ved niveaudeling, at de ikke længere er de svage-

ste i klassen. For de svageste elever bidrager niveauinddelingen således til, at de kan føle sig eg-

nede til studiet samtidig med, at der skabes et mere trygt miljø, hvor eleverne føler, at de kan 

spørge om hjælp og give udtryk for deres vanskeligheder. Tilsvarende gælder for de stærkeste 

elever, at niveauinddelingen giver dem tilstrækkelige faglige udfordringer, som medvirker til, 

at uddannelsen opleves som relevant og meningsfuld.  

 

Endelig peger ovennævnte studie på, at niveauinddeling kan styrke erhvervsskolernes omdømme. 

De nye EUX-uddannelser og andre former for højniveaulinjer fremhæves som tiltag, der kan ændre 

på nuværende, mindre positive opfattelser af erhvervsskolerne, idet skolerne gennem disse nye 

tiltag mere aktivt kan promovere nye og stærke kompetencer, som kan opnås på eksem-

pelvis EUX (AKF, 2012). Samtidig forventes tiltagene at tiltrække elever med andre potentialer 

end de nuværende elever, hvilket antageligt vil medvirke til at ændre erhvervsskolernes omdøm-

me i en mere positiv retning, hvor flere unge og særligt virksomhederne vil finde uddannelserne 

attraktive. 

 

Hvordan kan man konkret gribe det an? 

De to studier omhandlende læringsmiljøer indeholder konkrete bud på, hvordan erhvervsskolerne 

kan skabe en undervisning, der lægger op til selvbestemmelse og autonomi (Grinsven & Tillema, 

2006; Smit et al. 2014). Konkret peger studierne på følgende elementer.  

 
 Interaktion mellem undervisere og elever: Studierne fremhæver, at undervisningen bør 

være kendetegnet ved et relativt begrænset omfang af lærerstyring, således at eleverne selv 

har mulighed for at komme på banen og eksperimentere sig frem til de rigtige løsninger. Det 

forventes, at eleverne tager et stort og aktivt ansvar for deres egen læring, eksempelvis ved 

at sætte mål for egen læring og selvstændigt at varetage en række opgaver i undervisningen – 

dog ofte i grupper med andre elever.   
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 Evaluering af elevernes udbytte: Læringsmiljø kendetegnet ved medbestemmelse og auto-

nomi indebærer desuden, at eleverne får mulighed for at vurdere og reflektere over udbyttet 

af undervisningen. Her fremhæves selvevaluering, systematisk evaluering/vurdering af egne 

præstationer og feedback som vigtige metoder til at klæde eleverne på til at løse næste opga-

ve. Studierne lægger vægt på, at selvevaluering får eleverne til at koncentrere sig mere om at 

forbedre deres egne resultater end at sammenligne sig med de andre elever.  

 

 Forskellige opgavetyper: For at opnå medbestemmelse og autonomi er det desuden afgø-

rende, at opgaverne varierer, og at de oftest tager afsæt i en problembaseret tilgang med kla-

re formål. Det kan eksempelvis være autentiske opgaver fra praktikforløbet eller virkelige pro-

blemstillinger fra virksomheder. Derudover kan der være en fordel forbundet med at lade ele-

verne vælge deres egne projekter. 

 
 Lærerens rolle: Det har positiv betydning, at læreren indtager rollen som coach/facilitator, 

der understøtter elevernes læring i dialog med eleverne. Lærerne overdrager løbende ansvar 

til eleverne i læringsprocessen, så læringen stilladseres snarere end styres. Det indebærer 

blandt andet, at lærerne sikrer, at eleverne igennem de stillede opgaver befinder sig et sted, 

hvor udvikling er mulig. Der lægges således vægt på, at underviserne primært understøtter 

frem for at regulere/dirigere elevernes læring.  

 

 Informationskilder: Undervisningen beror ikke kun på almindelige tekstbøger. Viden kom-

mer i stedet fra mange forskellige kilder, fx elevernes egne søgninger på nettet eller via fælles 

refleksion i grupper af elever.  

 

 Learning to learn: Endelig er det afgørende, at undervisningen klæder eleverne på til at lære 

fremfor kun at have fokus på det rent faglige indhold i undervisningen. Dette indebærer blandt 

andet, at undervisningen tilrettelægges således, at eleverne har mulighed for at reflektere 

over deres egen læring og at lære af deres egne fejl. Ligeledes indebærer det, at eleverne op-

fordres til at være åbne over for nye og udfordrende opgaver, således at eleverne fx forstår, at 

”øvelse gør mester”.  

 

Studiet af AKF (2012) beskriver, hvordan erhvervsskolerne giver mulighed for, at eleverne enten 

kan tage højniveaufag eller højniveaulinjer, fx i form af EUX. Studiet fremhæver dog, at der 

på de fleste skoler ikke er officielle mål eller procedurer i forhold til at få elever til at tage fag på 

højere niveauer. Valget om at tage højniveau foregår således i en dialog mellem elever og under-

visere/vejledere på skolerne. Studiet stiller spørgsmålstegn ved, om dette er den bedste frem-

gangsmåde i forhold til at motivere elever til at tage højniveaufag og anbefaler i forlængelse heraf, 

at informationen omkring muligheden for EUX eller højniveaufag bør tydeliggøres – både på sko-

len, på nettet, via uddannelseskaravaner og brobygningsforløb (AKF, 2012).  

 

Endelig undersøger studiet af Benson et al. (2005) en række konkrete måder at tilrette onlinekur-

susforløb på. Studiet viser overordnet, at elever, der deltager i onlinekursusforløb generelt opnår 

samme grad af trivsel, samme motivation og samme faglige resultater, som elever, der deltager i 

den traditionelle undervisning på uddannelsesstedet.  
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Konkrete eksempler på onlinekursusforløb fremgår af boksen nedenfor.  

 

Onlinekursusforløb  

 

Studiet af Benson et al., (2005) undersøger den relative effekt af undervisning i onlinekursusforløb på ele-

vers motivation, tiltro til egne evner, grad af interaktion mellem elever og undervisere, elevernes oplevede 

støtte og følelsen af tilknytningen til underviserne og uddannelsen sammenlignet med traditionel undervis-

ning på uddannelsesstedet. 

 

Konkret undersøger studiet to onlinekursusforløb for hhv. veterinærsygeplejerske og anlægsgartner.  

  

Onlinekursusforløb for veterinærsygeplejerske 

I onlinekurset for veterinærsygeplejerske gælder, at pensum er udviklet, så det minder mest muligt om 

undervisningen på uddannelsesstedet. Der er således samme indhold, krav til deltagelse og bedømmelses-

kriterier, uanset om eleverne er indskrevet på et onlinekursusforløb eller modtager traditionel undervisning 

på uddannelsesstedet. 

 

Det onlinekursusforløb afvikles ved hjælp af en digital læringsplatform, der indeholder forelæsningsnoter, 

tekster, opgaver og muligheden for at chatte med underviserne. Platformen har ligeledes en digital tavle og 

elektroniske journaler for eleverne med resultater og feedback på opgaver. I tillæg hertil skal eleverne regi-

strere sig i et online fagligt fællesskab, hvor der løbende postes nyheder om erhvervet. I det faglige netværk 

kan eleverne få kontakt til klinikker, få besvaret faglige spørgsmål fra personer i erhvervet såvel som hinan-

den og få adgang til en række informations- og læringsmaterialer. Eleverne kan ligeledes søge praktikplad-

ser og jobs via fællesskabet.  

 

Skriftlige prøver og eksaminer gennemføres online, mens praktiske prøver og eksaminer gennemføres på en 

klinik godkendt af uddannelsesstedet. Elever i det onlinekursusforløb skal desuden arbejde minimum 20 

timer ugentligt i en klinisk kontekst.  
 

Onlinekursusforløb for anlægsgartnere 

Kursusforløbet er tilrettelagt således, at eleverne får adgang til skriftlige referater af de traditionelle fore-

læsninger og opfordres til at besøge en række hjemmesider, hvor de kan læse mere om forelæsningernes 

emner og se fx videoer med praktiske eksempler på emnerne. Eleverne har også mulighed for at deltage i 

laboratorietimer, hvis de ønsker.  

 

Elever, der tager onlinekursusforløb har mulighed for at kontakte underviserne pr. mail og/eller i undervi-

sernes daglige telefontid. Den traditionelle undervisning beror i høj grad på gruppearbejde mellem eleverne, 

mens dette ikke er tilfældet i for eleverne i onlinekursusforløb. Interaktionen mellem eleverne og gruppear-

bejde sker således i onlinediskussionsfora, og/eller når eleverne deltager i laboratorietimerne. 
 

Læs mere her:  

Bensen et al. (2005): Achievement in online and campus-based career and technical education courses.  
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6.5 Tværgående opsamling 

Syntesen af de inkluderede studier relateret til mål 4 om styrket tillid til og trivsel på erhvervsud-

dannelserne viser, at fire overordnede temaer er gennemgående blandt de virkningsfulde indsat-

ser. Det gælder mentoring, samarbejde mellem skole og virksomhed, relationsdannelse samt un-

dervisningsstrategier og læringsmiljø. Hovedpointer for hvert af de fire temaer er sammenfattet i 

følgende.  

 

 Virkningsfulde mentorordninger bidrager overordnet til, at de unge trives på uddannelsesin-

stitutionerne og får en tryg hverdag, idet de bliver hjulpet igennem uddannelsen både fagligt 

og socialt samtidig med, at de føler sig anerkendt, forstået og lyttet til. Virkningsfulde mentor-

ordninger er kendetegnet ved anerkendende og respektfulde relationer, der giver rum for ær-

lighed og tillid, eksempelvis via eksterne ”rådgivere”, ældre elever på uddannelsesinstitutionen 

eller mentorer på arbejdspladsen.  

 

 Forskellige former for samarbejde mellem skole og virksomhed bidrager til at styrke trivs-

len på erhvervsuddannelserne, idet eleverne blandt andet får afstemt forventninger til er-

hvervsuddannelserne og får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsformer på forskelli-

ge arbejdspladser. Elevernes trivsel øges desuden af, at eleverne via samarbejdet i højere grad 

kan se meningen med uddannelsen, fordi erhvervslivet på autentisk vis kan præsentere ele-

verne for forskellige jobmuligheder. Endelig bidrager samarbejdet til, at virksomhederne kan få 

nye ideer og input til deres arbejde, hvilket resulterer i øget tilfredshed med uddannelserne fra 

virksomhedernes side.  

 

 Gode, tillidsfulde og anerkendende relationer er en forudsætning for, at eleverne trives på 

erhvervsuddannelserne. Relationer mellem lærer og elev, der er kendetegnet ved tillid, respekt 

og ærlighed, bidrager til, at gøre eleverne mere trygge i deres hverdag og giver eleverne mod 

på at deltage i undervisningen og gennemføre uddannelsen. For relationerne mellem elevernes 

indbyrdes gælder, at disse er særligt vigtige for, at eleverne føler sig som en del af et større 

fællesskab.    

 

 Virkningsfulde undervisningsstrategier og læringsmiljøer kan bidrage til øget trivsel på 

erhvervsuddannelserne via meningsfuld og motiverende undervisning samt plads til elevernes 

medbestemmelse og autonomi. Ved at tilrettelægge undervisningen således, at den er opbyg-

get omkring projektorienteret arbejde i gruppe eller ved anvende undervisningsdifferentiering 

eller særlig tilrettelagte forløb, oplever eleverne, at uddannelsen er meningsfuld og relevant, 

og de oplever generelt en større glæde forbundet med at uddanne sig.  

 

Af ovenstående opsamling fremgår, at der på tværs af de inkluderede studier er begrænset viden 

om den del af mål 4, der vedrører aftagervirksomhedernes tilfredshed med erhvervsuddannelser-

ne. Dermed peger syntesen på, at der her er tale om et område med et sparsomt vidensgrundlag, 

der med fordel kan videreudvikles fremadrettet. Generelt er antallet af inkluderede studier, der 

omhandler mål 4 (både tillid og trivsel), lavere end for de øvrige mål i reformen. Dette indikerer 

således, at der generelt mangler viden om virkningsfulde tiltag til at styrke både tilliden til 

og trivslen på erhvervsuddannelserne.    

 

Det skal yderligere fremhæves, at kvaliteten af de inkluderede studier vedrørende mål 4 i overve-

jende grad er kendetegnet af et middel evidensniveau. Således er der 16 af de inkluderede studi-

er, der har middel evidens, mens fem studier har høj evidens. Dette betyder, at syntesen primært 

er baseret på viden, der sandsynliggør, at de undersøgte indsatser fører til resultater, og kun i 

begrænset omfang viden er baseret på dokumenterede effekter. I tilknytning til ovenstående kan 

syntesen således anvendes til at pege på et behov for mere solid viden om effekter og resultater i 

relation til mål 4.  
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Afslutningsvist er det væsentligt at bemærke, at flere af de inkluderede studier omhandlende triv-

sel på uddannelsesinstitutioner er baseret på en skolekontekst forskellig fra den danske. Dette 

betyder, at de virkningsfulde indsatser ikke alle kan oversættes direkte til en dansk skolekontekst. 

Dette gør sig særligt gældende for temaet vedrørende samarbejde mellem skole og virksomheder 

samt praktik, idet særligt den danske vekseluddannelse adskiller sig fra flere andre uddannelses-

systemer. Hvad angår temaerne mentoring, relationsdannelse og undervisningsstrategier, vurde-

res syntesens resultater i højere grad overførbare, idet disse temaer rummer elementer, som er 

mere eller mindre universelle, fx at en god relation mellem lærer og elev ifølge den eksisterende 

viden er kendetegnet af anerkendelse, tillid og respekt. Generelt er det dog et opmærksomheds-

punkt, at de i syntesen udledte virkningsfulde mekanismer ikke nødvendigvis kan overføres og 

implementeres direkte i en dansk kontekst. Snarere vil der være tale om at lade sig inspirere at de 

virkningsfulde indsatser.   
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