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Kære læser

I hånden har du resultaterne af EVA’s undersøgelse 
af erhvervsuddannelsernes tilbud til stærke elever 
som vi gennemførte i efteråret 2010. Hermed sætter 
vi fokus på den elevgruppe som også er kendt som 
talenterne, de dygtige elever, de ressourcestærke 
elever eller elever med gode forudsætninger for 
ud dannelse. I undersøgelsen afdækker vi hvad der 
nærmere kendetegner denne elevgruppe på er hvervs
uddannelserne, og hvilke tilbud der er til dem. Vi går 
særligt i dybden med grundforløbspakkerne målret
tet stærke elever.

Vi har skrevet hæftet til de personer på erhvervsud
dannelserne der arbejder med at igangsætte og 
videre udvikle tilbuddene til stærke elever, fx af 
delings og uddannelsesledere. Vi håber at dette 
hæfte kan være til inspiration i jeres arbejde. Samtidig 
håber vi at undersøgelsen vil bidrage til at nuancere 
debatten om stærke elever i uddannelsessektoren. 

Hæftet indeholder både tal med status på arbejdet 
med stærke elever på tværs af skoler og eksempler 
og gode råd fra skoler som har gjort sig erfaringer 
med at udbyde forskellige tilbud. Casebeskrivelser 
med præsentation af enkelte skolers erfaringer er 
placeret i forskellige kapitler, men kan læses på tværs 
af kapitlernes temaer. Vi har ikke taget alle resultater 
med i hæftet, men de kan hentes på projektets hjem
meside [1].

God læselyst
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SIDE 5

Hvorfor fokuS 
på DE StærkE 
ElEvEr?

udfordringer til alle – både de svage og de stærke elever – er på den politiske  
dagsorden. på erhvervsskolerne er der også stor opmærksomhed på at skabe tilbud  
til alle elev grupper. på mange skoler indgår de stærke elever i skolernes strategi  
og er et strategisk fokusområde på indgangene.

Udfordringer til alle
Erhvervsuddannelsesloven fra 2007 har titlen Ungdoms
uddannelse til alle, og med den lægges der vægt på at der 
på erhvervsuddannelserne skal være tilbud til alle unge. 
Med afsæt i 95 %-målsætningen har der i mange år været 
fokus på at sikre fastholdelse af især elever med sva    ge 
forudsætninger for uddannelse, men erhvervsuddan nel -
se   rne skal fastholde og have tilbud til alle elever.  ud   ford-
ringer til alle handler altså ikke kun om at have tilbud til 
de svage elever, men til alle elever – både de stærke, de 
svage og alle dem derimellem.

Allerede i 2006 blev der med globaliseringsaftalen sat et 
særligt fokus på de stærke elever. Der er behov for rigtig 
dygtige faglærte i fremtiden, og der blev opstillet en mål-
sætning om at danske uddannelser skal være i verdens-
klasse, hvilket blandt andet skal ske ved at realisere den 
enkeltes potentiale. Seneste politiske tiltag på området er 
en særlig talentarbejdsgruppe nedsat af undervisnings-
ministeren som en del af regeringens arbejdsprogram fra 
2010. talentgruppen præsenterer sine anbefalinger i for-
året 2011.
 

Den særlige indsats for de stærke elever på erhvervs-
uddannelserne skal sikre at de bliver endnu dygtigere, og 
at de fastholdes på deres uddannelse, samt være med til 
at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme så er -
hvervsuddannelserne anerkendes som et attraktivt tilbud 
på niveau med andre ungdomsuddannelser som stærke 
elever søger. 

Det er dog en udfordring at tilgodese alle typer elever 
samtidigt. I bemærkningerne til erhvervsuddannelses-
loven anerkendes det at uddannelser med høje krav til 
elevernes færdigheder fremmer kvaliteten og udfordrer 
de dygtige elever, men kan være en barriere for elever 
med svage forudsætninger og hermed begrænse deres 
muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
Modsat forringer det kvaliteten af uddannelserne og 
deres omdømme hvis erhvervsuddannelserne alene ind-
rettes efter de forudsætninger som de fagligt svageste har. 

udfordringen stiller store krav til skolernes strategiske 
arbejde med at sikre relevante tilbud til alle elevgrupper 
og markedsføring af deres forskellige tilbud. I flere år har 
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Hvorfor fokus på de stærke elever?

elever (80 %). kun 2 % svarer at stærke elever slet ikke 
indgår i skolens strategi. 

lidt færre uddannelsesledere svarer at stærke elever er et 
strategisk fokusområde på deres egen indgang. 29 % sva-
rer at de stærke elever i høj grad er et strategisk fokus-
område på deres indgang, og herudover svarer 43 % at 
de er det i mindre grad.

Hvorfor fokus på stærke elever på skolerne?
Helt grundlæggende kan der peges på to typer af argu-
menter for at have fokus på de stærke elever. Et rettig
hedsargument der lægger vægt på at den unge har ret til 
som menneske at udvikle sit potentiale, og et økonomisk 
argument der lægger vægt på at samfundet har behov for 
at udnytte sit samlede potentiale for at sikre økonomisk 
velfærd for sine borgere. Særligt det økonomiske argu-
ment står frem i den politiske diskurs om stærke elever, 
men rettighedsargumentet indgår også tyde ligt i uddan-
nelsesledernes argumenter. 

på de skoler vi har besøgt, peger uddannelseslederne på 
at deres fokus på stærke elever dels bygger på et økono-
misk argument om at sikre fastholdelse og at tiltrække 
flere stærke elever, dels på et rettighedsargument der går 
ud på at skabe udfordringer til alle elever og få mere 
 tilfredse elever. 

på nogle af de besøgte skoler er tilbuddene til stærke elever 
da også udviklet som en del af en samlet strategi om at 
målrette tilbud til forskellige grupper af elever (se fx  
case 1) – med passende udfordringer til alle. på disse sko-
ler indgår stærke elever i den samlede pædagogiske 
model hvor den samlede elevgruppe er blevet analyseret 
og der er udviklet tilbud til elevernes forskellige behov.

der på skolerne været et stort strategisk fokus på initiati-
ver der kunne sikre at svage elever gennemførte deres 
uddannelse, men hvad med de stærke elever? 

Stærke elever indgår i skolernes strategi
vores spørgeskemaundersøgelse viser at de stærke elever 
er kommet på dagsordenen både hos den overordnede 
ledelse på skolerne og på indgangsniveau. Det er altså 
ikke kun på politisk niveau at der er fokus på de stærke 
elever, men også på skolerne.

Ifølge næsten alle uddannelsesledere indgår stærke elever 
i deres skoles strategi (figur 1), og det oplever de som en 
vigtig drivkraft for at udbyde særlige tilbud til elevgrup-
pen. Mere end fire ud af fem uddannelsesledere svarer i 
spørgeskemaundersøgelsen at stærke elever i høj eller 
nogen grad indgår i deres skoles strategi (84 %). Næsten 
lige så mange er enige eller meget enige i at skolens stra-
tegi er en drivkraft for at udbyde særlige tilbud til stærke 

1

FIGUR 1

I hvilken grad …

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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formålet med undersøgelsen er at gøre status og 
at inspirere skoler i deres arbejde med at videre
udvikle deres tilbud til stærke elever samt at kva
lificere debatten om erhvervsuddannelsernes til
bud til de stærke elever.

undersøgelsen er baseret på følgende datamate
riale:

En forundersøgelse
forundersøgelsen indeholder et deskstudy af ek 
sisterende lovgivning, initiativer og litteratur om 
emnet samt eksplorative interviews med centrale 
aktører. 

forundersøgelsen viste at særlige grundforløbs
pakker for stærke elever er et tilbud som er nyt 
på flere skoler, og som flere overvejer at udbyde, 

og derfor har vi valgt at sætte ekstra fokus på 
denne type af tilbud i undersøgelsen. 

En spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt 
alle uddannelsesledere med grundforløb, og svar
procenten er på 83 %. Spørge skema under søgel sen 
blev gennemført i november 2010 som en web
baseret undersøgelse.

Fem casestudier
I forundersøgelsen blev en række skoler og til
bud identificeret og i alt fem tilbud fordelt på 
fire skoler blev udvalgt som inspirationscases.  
I udvælgelsen er der lagt vægt på at skolerne 
allerede havde konkrete erfaringer med at 
udvikle og udbyde forskellige tilbud, samt at de 
fem tilbud dækker forskellige indgange på 
erhvervsuddannelser og repræsenterer forskel
lige typer af tilbud. på de udvalgte skoler og til
bud er der  gennemført interviews med repræ
sentanter fra skoleledelsen, uddannelsesledere, 
undervisere og elever. følgende skoler har deltaget: 

–  piloterne på indgangen dyr, planter og  
natur, roskilde Tekniske Skole

–  Karrierelinjen som udbydes på tværs af  
tekniske indgange, Tech College Aalborg

–  Gastro Trekker på indgangen mad til  
mennesker på Hotel og restaurantskolen, 
mercantec

–  Elitelinjen på hg på Handelsskolen Viborg, 
mercantec

– øget studiekompetence på indgangen   
 Sundhed, omsorg og pædagogik, århus   
 Social og Sundhedsskole.

dataindsamlingen er gennemført i efteråret 2010. 
uddybende information om projektet herunder 
projektbeskrivelse, metodenotat og frekvens tabel
 ler med resultaterne fra spørgeskemaundersøg el
sen kan hentes på projektets hjemmeside:

www.eva.dk/projekter/2010/erhvervs
uddannelsernestilbudtilstaerkeelever

SIDE 7

om EVA’S undErSøGElSE 
I undersøgelsen sætter vi fokus på hvad der kendetegner stærke elever på  
erhvervs uddannelserne, og hvilke tilbud der er til denne gruppe, samt på de 
konkrete erfaringer der er på de erhvervsskoler der allerede har tilbud.
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Andre begreber end stærke elever bruges til at betegne elevgruppen, og der er ikke  
ét fælles og anerkendt begreb. Elevgruppen kaldes også talenterne og elever med gode  
forudsætninger for uddannelse. Men hvad kendetegner egentlig disse elever på erhvervs-
uddannelserne? vores undersøgelse viser at de stærke elever på erhvervsuddannelserne  
er særligt kendetegnet ved at være modne og fagligt stærke – og at de vil have  
flere udfordringer.

HvEM Er DE 
StærkE ElEvEr?

ud over begrebet stærke elever anvendes også andre ord 
til at beskrive elevgruppen. Inden for forskningen anven-
des både begreber som begavelse og talent. I erhvervs-
uddannelsesloven nævnes elevgruppen ikke specifikt, men 
i bemærkningerne til loven omtales ud over stærke elever 
også dygtige elever og elever med gode forudsætninger 
for uddannelse og stærke forudsætninger for uddannelse. 

Et komplekst forskningsfelt
Nissen, kyed og Baltzer samler i bogen talent i skolen [2] 
op på den nyeste danske og internationale forskning 
inden for området og peger på at der er sket en udvikling 
af både begreberne og feltet. Inden for forskningen er 
udviklingen begrebsmæssigt gået fra et fokus på intelli-
gens til et fokus på begavelse og talent, hvor begavelse 
bruges til at betegne det medfødte moment af intelligens 
eller udviklingspotentiale. talent betegner Nissen, kyed 
og Baltzer som den enestående eller usædvanlige beher-
skelse af systematisk udviklede kompetencer inden for 
mindst ét område.

forskningsfeltet har udviklet sig fra en forståelse af at der 
er én form for generel intelligens som kan testes ved stan-

dardiserede intelligensprøver, til en forståelse af at der er 
flere former for intelligenser, og at intelligens er domæne-
specifik. Her er Howard Gardners teori om de mange 
intel ligenser nok den mest kendte i Danmark. 

fokus i forskningen er nu på hvordan talent identificeres, 
samt hvilke faktorer der har betydning for at et talent 
udvikles. forskning har nemlig vist at begavelse udvikler 
sig over tid og altså ikke er noget man bare har. Igennem 
livet udvikler begavelsen sig, og i samspil med det omgi-
vende miljø kan den udvikles til talent. Der er dog en 
række faktorer som kan begrænse eller fremme realiserin-
gen af potentialet. Her indgår faktorer som miljø og 
omgangskreds, men også undervisningsforanstaltninger 
og held. Altså: talenterne kommer ikke af sig selv, og det 
er derfor vigtigt at sikre en ramme som støtter at talen-
terne kan realisere deres potentiale. 

Begrebet stærke elever
talentbegrebet som anvendt i forskningsfeltet indgår ikke 
i erhvervsuddannelsesloven eller i bemærkningerne til den-
ne, men talentbegrebet anvendes af undervisnings mini-
steriets talentarbejdsgruppe. 
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FIGUR 2

I hvilken grad opfatter I følgende som kendetegn ved de stærke elever  
på din indgang? De 'stærke elever' … 

2

faglige og kulturelle kompetencer. I undersøgelsen ville  
vi gerne sikre at uddannelseslederne ikke kun tænkte 
bagudrettet på de elever der allerede har særlige forud-
sætninger med sig, men at de også medtænkte et frem-
adrettet fokus på elevens mål rettethed og potentiale 
samt medtænkte alle typer af kompetencer. 

Så selvom udfordringen ved begrebet ’stærke elever’ er at 
det definerer elevgruppen i mod sætning til ’svage elever’, 
så har vi oplevet at begrebet er let forståeligt og at det har 
muliggjort at uddannelseslederne har kunnet inddrage 
flere perspektiver på det der kendetegner eleverne – både 
det bagudrettet og fremadrettet fokus, skole dygtighed, 
erhvervsrettet faglighed og sociale kompetencer mv. 

Netop disse forskellige perspektiver og kendetegn har vi 
spurgt uddannelseslederne om i vores spørgeskemaun-
dersøgelse. Hvad er det så der kendetegner de stærke 
elever på erhvervsuddannelserne (figur 2)? Er det boglig-

Selvom talent forventes at blive et mere anvendt begreb 
– også i erhvervsuddannelsessammenhæng, har vi i dette 
hæfte valgt at anvende begrebet ’stærke elever’. Det skyl-
des at det er et af de begreber som fremgår af regelgrund-
laget for erhvervsuddannelserne og som vi har erfaret 
anvendes af mange uddannelsesledere og undervisere på 
erhvervsskolerne. rent metodisk har det i spørge skema-
undersøgelsen været vigtigt at anvende et begreb for 
denne elevgruppe som uddannelseslederne allerede ken-
der og bruger, for at sikre svare nes validitet. ligesom  
vi ville sikre at uddannelseslederne tænkte elevgruppen 
bredere end de 1-2 % enestående begavelser og talenter.

I regelgrundlaget for erhvervsuddannelserne er der dog 
også andre begre ber i spil end ’stærke elever’, men disse 
betoner mere bagudrettede kompetencer. for eksempel 
bruges begrebet ’gode forudsætnin ger for uddannelse’. 
Men med den formu lering er der implicit et bagudrettet 
fokus på det som eleven har med i bagagen, fx sociale, 

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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selvfølgelig arbejder godt med sine hjælpemidler. lige-
ledes fortæller undervisere at de har oplevet at netop ele-
ver som ligger på grænsen i forhold til det at være stærk 
elev, trækkes op af at være på et hold med flere udfor-
dringer. Modsat fortæller de også på de besøgte skoler 
om elever som har forudsætningerne, men som ikke har 
overskuddet til ekstra udfordringer på grund af forpligtel-
ser uden for skolen, fx voksne elever med små børn.

Fagligt stærke elever
Et andet interessant billede der tegner sig af den stærke 
elev på erhvervsuddannelserne, er at den stærke elev i 
højere grad er kendetegnet ved at være fagligt stærk end 
ved at være bogligt stærk. vores spørgeskemaundersø-
gelse viser at næsten dobbelt så mange uddannelsesle-
dere (45 %) oplever at det i høj grad kendetegner deres 
stærke elever at de er fagligt stærke i forhold til bogligt 
stærke (23 %). Med fagligt stærk forstår vi praktisk fag-
ligt, dvs. erhvervsfagligt stærk, mens bogligt stærk er 
mere teoretisk og studieorienteret.

Dette resultat kunne vi også genkende i den selvopfat-
telse som eleverne på de besøgte skoler har. Det er ikke 
boglighed, men lysten til at lære mere erhvervsfagligt der 
er deres drivkraft. 

vores interviews med uddannelsesledere og undervisere 
viser dog også at det ikke bare er et spørgsmål om at være 
enten bogligt eller fagligt stærkt. Stærke elever er meget 
forskellige. Nogle elever er både bogligt og fagligt stærke, 
mens andre primært er praktisk fagligt orienterede. Den 
boglige interesse skal også ses relativt. flere af eleverne 
på de besøgte skoler fortæller at de i folkeskolen eller på 
tidligere ungdomsuddannelser har følt sig bogligt svage 

hed, sociale kompetencer som eleverne har med i baga-
gen, eller ambitioner om at ville læse videre, være leder 
eller andet?

Eleverne vil have udfordringer
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det – ifølge uddan-
   nelseslederne – at de stærke elever på erhvervsuddannel-
serne især er kendetegnet ved at være modne, fx at 
kunne arbejde selvstændigt. Et andet markant kendetegn 
er at de er i stand til at indgå i sociale relationer, fx at 
samarbejde med andre og udvise empati, og et tredje 
kendetegn er at de vil have flere udfordringer. Altså: De 
har grundlaget på plads for at indgå i en erhvervsskole-
hverdag, og de er motiverede for at lære noget. Disse 
kendetegn er der flest uddannelsesledere som i høj grad 
oplever kendetegner de stærke elever på deres indgang, 
og næsten alle uddannelsesledere (mellem 94 % og 98 %) 
vurderer at de stærke elever på deres indgang enten i 
nogen eller høj grad har disse kendetegn.

Disse kendetegn er også dem der nævnes på de besøgte 
skoler. Når uddannelsesledere og undervisere skal pege 
på hvad der kendetegner deres stærke elever, fremhæver 
de at stærke elever er dem der er motiverede for og enga-
gerede i deres uddannelse, samt at de har større ro og et 
bagland der bakker op om dem så de netop har overskud 
til ekstra udfordringer i skolen.

At eleverne er motiverede for at lære noget, er lige så 
vigtigt eller vigtigere end fx karakterer fra folkeskolen, 
fremhæver uddannelsesledere og undervisere også på de 
besøgte skoler. på en af de besøgte skoler er der fx en 
læse svag elev på holdet for stærke elever som klarer sig 
fint netop fordi eleven er engageret i sin uddannelse og 
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og derfor har set sig selv som svage elever, men oplever 
at de i en erhvervsuddannelsessammenhæng er dygtige 
rent bogligt. Det kan der være flere grunde til. for det 
første er deres oplevelse af deres niveau relativt til de 
andre elevers niveau. for det andet kan almene grundfag 
som eleverne måske tidligere har oplevet som for boglige 
og ligegyldige opleves som mere meningsfulde når de  på 
erhvervsuddannelserne sættes i spil i sammenhæng med 
elevernes faglige interesse.

Planer for fremtiden?
De stærke elever vil altså have flere udfordringer, men det 
er ikke fordi de nødvendigvis har et klart mål som de 
arbejder hen imod - i hvert fald i forhold til de kendetegn 
som vi har spurgt uddannelseslederne om, nemlig om de 
vil tage en videregående uddannelse, eller om de vil være 
iværksættere eller ledere. Her vurderer halvdelen eller 
flere af uddannelseslederne at de stærke elever i mindre 
grad eller slet ikke har disse kendetegn.

Her kan der dog iagttages nogle forskelle på tværs af ind-
gange. Der er flere uddannelsesledere på indgangene 
Merkantil og Dyr, planter og natur end på de andre ind-
gange som har svaret at deres stærke elever i høj grad er 
kendetegnet ved at de vil være ledere, mens der på ind-
gangene Strøm, styring og it og Sundhed, omsorg og 
pædagogik er flere uddannelsesledere der vurderer at 
deres stærke elever i høj grad er kendetegnet ved at de vil 
tage en videregående uddannelse.

på de besøgte skoler gik det igen i flere af elevernes moti-
vation for at have valgt bl.a. fag på højere niveauer at de 
havde overskuddet til flere udfordringer. Eleverne vi talte 

med, havde ikke nødvendigvis et klart mål, men tog det 
med som en ’bonus’ der kunne forbedre deres mulig-
heder på praktikpladsmarkedet, og som en ’forsikring’ 
hvis de senere skulle få lyst til at læse videre.

Samme kendetegn på tværs af indgange
Bortset fra forskellene på tværs af indgange i forhold til 
fremtidsplaner (som beskrevet ovenfor) er det dog gene-
relt de samme kendetegn som uddannelsesledere peger 
på kendetegner de stærke elever. Der er ikke signifikante 
statistiske forskelle mellem indgangene i forhold til de 
kendetegn som flest uddannelsesledere peger på, nemlig 
at eleverne er modne, i stand til at indgå i sociale relatio-
ner, vil have flere udfordringer og er fagligt stærke eller 
bogligt stærke.

Men, selvom der er fælles kendetegn ved stærke elever 
på tværs af indgangene, har den enkelte elev naturligvis 
sin helt unikke sammensætning af forudsætninger, ambi-
tioner og motivation. Der er altså ikke én slags stærk elev. 
De er – som alle andre elever – meget forskellige.

Stærke elever er også sårbare 
uddannelsesledelsen og underviserne på de besøgte sko-
ler bemærkede også at stærke elever ikke altid er stærke, 
men også kan være sårbare. Selv om mange af eleverne 
er fagligt stærke, er de måske svage i enkelte fag, og selv 
om de er motiverede for deres uddannelse, er de også 
sårbare når livet slår knuder. ligesom alle andre elever 
kæmper nogle af dem også med personlige og sociale 
problemer og kan også have brug for støttetilbud som fx 
psykolog.
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på mercantec er der udviklet en pædagogisk 
model der indeholder både ordinære grundforløb 
og eliteforløb, samt en ’pyramide’ med forskel
lige muligheder for støtte, fx elevcoaches, men
torer, psykologer og faglig støtte på en række 
om  råder. Vicedirektør mette Selchau understre
ger at det er en samlet pakke hvor eliteforløbene 
ikke står alene, men er en del af skolens samlede 
tilbud for at kunne rumme alle elever. 

I forhold til de stærke elever tilbyder skolen flere 
forskellige modeller. der er individuelt afkortede 
grundforløb til elever med praksis eller studie
erfaring som vil hurtigere igennem uddannelsen. 
på de tekniske indgange er der forlængede 
grundforløb med grundfag på Cniveau, innova
tive fag og 4 uger i uSA samt mulighed for to fag 
på bniveau når eleverne kommer på hovedforlø
bet. på den merkantile indgang er der mulighed 
for at tage en grundforløbspakke med alle grund
fag på C eller bniveau samt bl.a. særligt fokus på 
innovation, iværksætteri, internationalisering og  
le  delse. Her er tilbud på hovedforløbet under ud 
vikling. Endelig udbyder mercantec eux til de stu
dieorienterede og er et Centres of excellence med 
tilbud til de fagligt dygtigste på udvalgte hoved
forløb. 

den pædagogiske model indeholder også tilbud 
til elever der har behov for en særlig støtte i en 
periode af deres uddannelsesforløb. den er pri
mært orienteret mod eleverne på de ordinære 
forløb med mulighed for fx læsehjælp, men elever 
på eliteforløbene har også gjort brug af mulighe
den for støtte, fx en samtale med psykologen når 
presset fra eliteforløb, studiejob og privatliv  bliver 
for stort. 

I foråret 2011 havde mercantec omkring 130 ele
ver på eliteforløb, og skolen har et mål om at 20 
% af eleverne vil gå på eliteforløb, fortæller vice
direktør mette Selchau. Hun understreger dog 
vigtigheden af at det ordinære grundforløb ikke 
devalueres, og erfaringerne fra skolen viser fak
tisk at eliteforløbene pædagogisk og fagligt har 
inspireret de ordinære grundforløb.

CASE 1 

STøTTE oG udfordrInGEr TIl AllE  
ElEVEr på mErCAnTEC 
på mercantec er der en pædagogisk model der skal sikre støtte og  
udfordringer til alle elever, og skolens særlige tilbud til stærke elever  
er blevet udviklet som en del af den strategi. Skolen har flere års erfaring  
med at udbyde forskellige eliteforløb.
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Alle elever har forskellige forudsætninger, ambitioner og 
motivation for uddannelse. Siden reform 2000 har det 
været hensigten at alle elever skal have et uddannelses-
forløb der er tilpasset den enkelte elevs forudsætninger 
og interesser. Hvor nogle elever har behov for ekstra 
støtte så kan andre elever klare ekstra udfordringer. Siden 
2008 har skolerne skullet vurdere den enkelte elevs kom-
petencer inden for de første to uger af grundforløbet for 
netop at afdække den enkelte elevs forudsætninger. 
Sådan at skolen i samarbejde med eleven kan udarbejde 
en personlig uddannelsesplan og sammensætte et rele-
vant uddannelsestilbud.

Men hvilke tilbud er der til at udfordre og udnytte den 
enkelte elevs potentiale når elevens kompetencer er blevet 
vurderet, og en elev er identificeret som stærk og et 
potentielt talent? Som beskrevet i kapitel 2 understreger 
forskningen at rammerne er vigtige for at en begavelse og 
potentiale udvikler sig til et talent. rammerne er bl.a. per-
sonlighedstræk og omgivelserne i form af fx familie og 
omgangskreds, men for børn og unge også i høj grad 
skolen. Der er faktisk elever med usædvanlig begavelse 
som vurderes som svage fordi deres potentiale ikke bliver 
set og de ikke bliver udfordret [2].

I dette kapitel sætter vi fokus på hvilke tilbud der er til de 
stærke elever, hvilke udfordringer skolerne tilbyder de 
stærke elever, og hvordan tilbuddene er organiseret på 
grund- og hovedforløbet.

EvA’s spørgeskemaundersøgelse viser at skolerne arbejder 
med forskellige indholdsmæssige muligheder når de skal 
sammensætte tilbud til de stærke elever. De samme tilbud 
er ikke relevante for alle stærke elever. I stedet tilbyder de 
enkelte indgange på skolerne en kombination hvor nogle 
stærke elever, der allerede indfrir kompetencemålene, får 
afkortet deres erhvervsuddannelse eller bliver fritaget fra 
undervisning, og andre elever tilbudt ekstra udfordringer 
i form af fag på højere niveau, ekstra erhvervsfaglige 
udfordringer eller der lægges ekstra fokus på tværgående 
temaer. figur 3 illustrerer de to grundlæggende typer til-
bud til stærke elever på grund- og hovedforløbet.

Ser man på organiseringen af tilbuddene, breder viften 
sig fra individuelle tilbud med undervisningsdifferentie-
ring og individuelt tilpassede forløb til holdorienterede 
tilbud hvor der udbydes ekstra udfordringer og fag på 
højere niveau i samlede pakker.

Erhvervsskolerne har forskellige typer tilbud til de stærke elever på grund- og  
hoved forløbet og flere måder at organisere dem på. Det betyder at nogle elever  
får godskrivning med afkortning eller fritagelse fra undervisning, mens andre  
elever får ekstra faglige udfordringer og tager fag på højere niveau rettet mod  
videregående uddannelse. Nogle tilbud er tilpasset eleverne individuelt, mens  
andre består af særlige pakker målrettet de stærke elever.

HvIlkE tIlBuD  
Er DEr tIl  
StærkE ElEvEr?
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på de besøgte skoler blev det fx nævnt at nogle ældre 
elever og elever med små børn foretrækker at få fri så de 
har tid til andre forpligtelser. 

på den anden side viser spørgeskemaundersøgelsen at 
næsten halvdelen af uddannelseslederne (47 %) i høj grad 
vurderer at de stærke elever på deres indgang er kende-
tegnet ved at de vil have flere udfordringer. til disse 
stærke elever er godskrivning med afkortning eller fri-
tagelse fra undervisningen ikke nødvendigvis det mest 
relevante tilbud. De skal i stedet have tilbud om ekstra 
udfordringer. Her viser erfaringerne fra de besøgte skoler 
dog at eleverne ikke nødvendigvis aktivt efterspørger eks-
tra udfordringer og faktisk skal opfordres direkte, men er 
tilfredse når de så deltager. Dette uddybes nærmere i 
kapitel 5.

Mulighed for flere faglige udfordringer
Med ændringerne i erhvervsuddannelsesloven i 2007 blev 
der lagt op til at erhvervsskolerne skal udbyde undervis-
ning på højere niveauer end de obligatoriske i de enkelte 
fag, eller at eleverne skal have tilbud om anden relevant 
undervisning. Derudover lægger lovændringerne vægt på 
at erhvervsuddannelser skal have fokus på innovation, 
iværksætteri og internationalisering for at udvikle elever-
nes faglige, personlige og sociale kompetencer. 

Afkortning eller fritagelse fra undervisning 
Der er stærke elever som allerede inden undervisningen er 
gået i gang, opfylder kompetencemålene. De skal selv-
følgelig ikke lære det samme igen. I stedet kan de få god-
skrevet deres kompetencer. Spørgeskemaundersøgelsen 
viser at de stærke elever får godskrivning på over halvdelen 
af indgangene – 55 % af uddannelseslederne har i spørge-
skemaundersøgelsen svaret at de ved optaget i august 
2010 har givet godskrivning til stærke elever på grundfor-
løbet. Af de uddannelsesledere som har givet godskriv-
ning, har 18 % givet godskrivning med afkortning, mens 
28 % har gjort det uden afkortning. Størstedelen – 56 % 
– har anvendt begge former for godskrivning.

Når eleverne får godskrevet dele af deres uddannelsesfor-
løb, får nogle altså afkortet deres samlede uddannelsesfor-
løb, mens andre bliver fritaget for dele af undervisningen. 
Ifølge regelgrundlaget for erhvervsuddannelserne skal ele-
verne dog også tilbydes undervisning på højere niveauer 
end de obligatoriske eller have tilbud om anden relevant 
undervisning. 

på den ene side viser spørgeskemaundersøgelsen at seks 
ud af ti uddannelsesledere (61 %) er enige i at eleverne 
hellere vil have godskrivning end ekstra udfordringer. for 
nogle af de stærke elever er godskrivning med afkortning 
eller fritagelse fra undervisningen netop et vigtigt tilbud. 

Hvilke tilbud er der til stærke elever?

AFKORTNING
ELLER

FRITAGELSE FRA
UNDERVISNING

EKSTRA
UDFORDRINGER

FAG PÅ HØJERE NIVEAU RETTET 
MOD VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

EKSTRA ERHVERVSFAGLIGE 
UDFORDRINGER

EKSTRA FOKUS PÅ 
TVÆRGÅENDE TEMAER

FIGUR 3

Hvilke tilbud er der til stærke elever?
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pIloTErnE på IndGAnGEn dyr, plAnTEr  
oG nATur, roSKIldE TEKnISKE SKolE 
på uddannelsen til anlægsgartner på indgangen Dyr, planter og natur er der et tilbud 
om ekstra faglige udfordringer i stedet for bare fritagelse fra undervisningen – både på 
grund- og hovedforløbet.

3

Hvilke tilbud er der til stærke elever?

på uddannelsen til anlægsgartner har eleverne 
fået tilbud om ekstra udfordringer én dag om 
ugen i forbindelse med projektet piloterne. det 
var frivilligt at deltage, og indholdet var fleksibelt 
i forhold til de deltagende elevers ønsker. på 
grundforløbet fik elever der allerede havde trak
torkørekort, mulighed for at arbejde selvstæn
digt på deres eget projekt med støtte og vejled
ning fra en underviser. på hovedforløbet fik elever 
der allerede havde matematik på det obligatori
ske niveau, tilbud om ekstra undervisning i ud
valgte emner som fx driftsøkonomi og 3d teg
ning.

både elever og undervisere vurderer umiddelbart 
tilbuddet positivt. underviserne har oplevet at 
nogle af de stærke elever var utilfredse fordi de 
kedede sig, men at de med dette tilbud fik mulig
hed for at få ekstra udfordringer og være sam
men med andre elever med samme overskud. Et 
positivt ikke intenderet udbytte af tilbuddet har 
været at andre elever er blevet inspireret, og 
også har ønsket ekstra udfordringer. de har så 
deltaget i tilbuddet når de havde fri fra den ordi
nære undervisning.

Eleverne er glade for at der tages højde for deres 
individuelle forudsætninger og interesser. de er 
også glade for muligheden for at få mere med i 
rygsækken, men efterspørger samtidig mere faste 
rammer, bl.a. i forhold til planlægningen af rele
vant indhold i tilbuddet. de ønsker at deres eks
tra indsats anerkendes, og derfor vil de gerne at 
den markeres med fx et bevis for deltagelse. de 
deltager ikke i tilbuddene som ”beskæftigelses
terapi”, men vil anerkendes for at de tager ekstra 
udfordringer på sig.

Tilbuddet er udviklet og udbudt som del af et 
projekt med finansiel støtte til bl.a. udgiften til 
ekstra undervisere. der er på skolen dog ikke 
fundet en model for hvordan tilbuddet kan 
finansieres når støtten ophører.
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overordnet set kan erhvervsuddannelsernes tilbud om 
ekstra udfordringer til de stærke elever inddeles i tre 
typer:

–  fag på højere niveau rettet mod videregående 
 uddannelse

–  Ekstra erhvervsfaglige udfordringer 
–  Ekstra fokus på tværgående temaer.

for at forbedre elevernes mulighed for at tage en videre-
gående uddannelse er et centralt tilbud muligheden for at 
afslutte de studierettede grundfag på højere niveau end 
det obligatoriske. Hvilke fag og niveauer der er relevante, 
afhænger af den enkelte indgang og de videregående 
uddannelser som erhvervsuddannelsen naturligt peger 
mod. 

I forhold til den erhvervsfaglige undervisning kan skolerne 
også udbyde undervisning på højere niveauer, fx undervis-
ning på højere niveau i områdefagene på grundforløbet 
og specialefag på ekspertniveau på hovedforløbet. Her-
udover er der som et treårigt projekt udviklet centres of 
excellence på fire tekniske skoler hvor stærke elever på 
udvalgte hovedforløb tilbydes ekstra udfordringer inden 
for nogle helt specifikke emner.

undersøgelsen peger på at der inden for de sidste år er 
sket en stigning i udbuddet af fag på højere niveau, både 
på grundforløbet og på hovedforløbet. Beregninger fore-

taget af uNI-C Statistik og Analyse for Dansk Industri i 
2009 [4] viser at 8 % af eleverne på grundforløbet og  
3 % af eleverne på hovedforløbet havde fag på højere 
niveau. I vores spørgeskemaundersøgelse som er gen-
nemført i 2010, svarer mere end hver tredje uddannelses-
leder (37 %) at eleverne på hans eller hendes indgang får 
mulighed for at vælge fag på højere niveau på grundfor-
løbet, mens 13 % giver enkelte stærke elever mulighed 
for at tage udvalgte fag på højere niveau, fx på et andet 
hold, og hver fjerde indgang (25 %) tilbyder specialefag 
på ekspertniveau. tendensen til at der er et stigende 
udbud af fag på højere niveauer, er klar selvom der er 
anvendt forskellige datakilder i Dansk Industris og vores 
undersøgelse.

Alle elever på erhvervsuddannelserne skal arbejde med de 
tværgående emner innovation, iværksætteri og interna-
tionalisering, men det er også emner som skolerne sætter 
ekstra fokus på for at give ekstra udfordringer til stærke 
elever. I de særlige grundforløbspakker der udbydes 
netop til stærke elever, er der i 57 % af tilbuddene i høj 
eller nogen grad større fokus på internationalisering og i 
63 % af tilbuddene i samme grad større fokus på iværk-
sætteri i forhold til de ordinære forløb. omkring hver 
sjette uddannelsesleder (17 %) svarer at de på hovedfor-
løbet udbyder valgfag som stærke elever kan være særligt 
interesserede i, fx iværksætteri på avanceret niveau.

på nogle af de skoler vi har besøgt, nævner uddannelses-
lederne og underviserne dog at det faglige indhold som 
det er oplagt at udfordre de fagligt stærke og afklarede 
elever med på grundforløbet, er placeret på hovedforlø-
bet, og at de oplever at konstruktionen med den skarpe 
adskillelse af grundforløb og hovedforløb på indgangene 
virker som en begrænsning i forhold til at tilbyde rele-
vante faglige udfordringer til de stærke elever.

Organisering af tilbuddene
vores undersøgelse peger på en række forskellige model-
ler for organisatorisk differentiering hvor elevernes deles 
på forskellige måder – det vil sige en organisering der 
ligger ud over det helt grundlæggende arbejde med 
undervisningsdifferentiering hvor underviseren tilpasser 
undervisningen til elevernes forudsætninger og interesser. 
organiseringen af tilbuddene til stærke elever spænder 
fra helt individuelt orienterede tilbud til at eleverne samles 
i hold eller på særlige uddannelser:

– Individuelt tilpassede forløb
– Deltagelse i konkurrencer og særlige events
– Eux 
– Særlige hold for stærke elever.

I denne undersøgelse er fokus på arbejdet med organisa-
torisk differentiering. omfang og praksis af undervis-
ningsdifferentiering er meget omfattende at undersøge i 
sig selv og indgår ikke i denne undersøgelse, men er 
oplagt som genstand for en selvstændig undersøgelse.



fag: dansk niveau A, engelsk niveau b, matema
tik niveau C og samfundsfag niveau C. Herudover 
vil andre gymnasiale fag indgå i forløbet, så det 
samlede omfang og niveau af gymnasiale fag og 
medtællende erhvervsfaglig undervisning svarer 
til omfanget i hf. 

uddannelsestiden vil variere mellem de forskel
lige euxforløb, men fx eux på bygge og anlægs
området varer 4 år og 1 måned. de skoler, der 
udbyder erhvervsuddannelser hvortil der også er 
godkendt eux, er automatisk også godkendt til 
at udbyde uddannelsen med eux.

Eux henvender sig til den gruppe elever der 
ønsker sig både en erhvervsfaglig uddannelse og 
studiekompetence. 

Eux er lige som de sædvanlige erhvervsuddannelser 
vekseluddannelser og omfatter både grundfor
løb og hovedforløb med skoleophold vekslende 
med praktikperioder. den samlede skoledel vil 
vare længere end i den sædvanlige erhvervsud
dannelse, så der bliver plads til gymnasiale fag, 
mens praktiktiden kan være afkortet.

ud over de sædvanlige fag i erhvervsuddannel
sen indeholder et eux forløb fire obligatoriske 

EuX – erhvervsuddannelse og studiekompetence i èt
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Individuelt tilpassede forløb
på mange indgange er der tilrettelagt individuelle forløb 
for enkelte stærke elever som så tager udvalgte fag på 
højere niveau, fx sammen med et andet hold eller på det 
lokale vuC. Spørgeskemaundersøgelsen viser at næsten 
halvdelen (45 %) af uddannelseslederne har svaret at 
stærke elever på grundforløbet på deres indgang har fået 
individuelt tilrettelagte grundforløb,  mens det gælder for 
13 % på hovedforløbet.

Deltagelse i konkurrencer og særlige events 
Deltagelse i konkurrencer eller særlige events er en anden 
måde at organisere ekstra faglige udfordringer eller at 
arbejde med de tværgående temaer på. Det er fx Dan-
marks   mesterskab i Innovation & Iværksætteri eller DM Skills 
som senest er afholdt med deltagelse af en lang række 
fag. Her viser spørgeskemaundersøgelsen fx at 37 % af 
uddannelseslederne har svaret at stærke elever på deres 
hovedforløb deltager i konkurrencer. 

Deltagelse i fx konkurrencer som DM Skills behøver ikke 
kun at være en enkeltstående begivenhed for få udvalgte 
deltagere. Men noget som flere elever kan være involve-
ret fx gennem de prækvalificerende konkurrencer. 

Eux
Eux er et nyt tilbud til elever der ønsker sig en erhvervs-
faglig uddannelse der også giver dem studiekompetence 
til at begynde på en videregående uddannelse. 

Eux blev en mulighed i august 2010 inden for bygge- og 
anlægsområdet og udbudt på fire erhvervsskoler. flere 
andre erhvervsskoler og uddannelser er dog også interes-
serede i at udbyde eux. Spørgeskemaundersøgelsen viser 
at uddannelseslederne på lidt under halvdelen af indgan-
gene har besluttet (13 %) eller overvejer (31 %) at udbyde 
eux inden for det næste år. Den anden halvdel har svaret 
at eux ikke en mulighed på deres indgang inden for det 
næste år, eller har besluttet ikke at udbyde den.

flere uddannelser forventer at få mulighed for at udbyde 
eux, herunder elektrikerområdet, det merkantile område 
og SoSu-området. Det er også netop uddannelsesledere 
fra disse indgange der i spørgeskemaundersøgelsen har 
svaret at de har besluttet eller overvejer at udbyde eux. 
Det er også på indgangene Strøm, styring og it og på 
indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik at der er 
flere uddannelsesledere end på de andre indgange der 
oplever at deres elever i høj grad er kende tegnet ved at de 
vil tage en videregående uddannelse, og det er altså 
umiddelbart relevant at tilbyde eux der. 
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Særlige hold for stærke elever
vores spørgeskemaundersøgelse viser at flere indgange 
udbyder særlige hold for stærke elever, men at det er 
mest udbredt på grundforløbet. 30 % af uddannelses-
lederne har i spørgeskemaundersøgelsen svaret at de på 
grundforløbet for optaget i august 2010 oprettede et 
eller flere hold særligt for stærke elever, mens det er 5 % 
som har svaret at de stærke elever på hovedforløbet er 
samlet på særlige hold.

At de stærke elever ikke samles på særlige hold på hoved-
forløbet, skal bl.a. ses i forhold til at elevgruppen er spredt 
ud på flere uddannelser i forhold til grundforløbet, og at 
antallet af elever på de enkelte uddannelser derfor er 
mindre, hvilket gør det svært på mange uddannelser at 
have elever nok til at opdele i flere hold. Her kommer den 
organisatoriske differentiering på hovedforløbet mest til 
udtryk i form af specialefag på ekspertniveau og valgfag 
som stærke elever kan være særligt interesserede i.

på grundforløbet har erhvervsuddannelserne siden januar 
2008 skullet tilbyde grundforløbspakker til elever på de 
erhvervsfaglige grundforløb. EvA’s under søgelse af 
grundforløbspakker fra 2009 viser at det er forskelligt 
hvordan grundforløbspakkerne er organiseret på skolerne 
og de enkelte indgange. på nogle skoler samles stærke 
elever på et hold med en særlig grundforløbspakke, eller 
stærke elever på indgangen samles på tværs af hold i 

udvalgte lektioner, mens stærke elever andre steder kan 
vælge en grundforløbspakke hvor de i enkelte lektioner er 
sammen med elever fra andre indgange. I spørge skema-
undersøgelsen har vi derfor spurgt om særlige hold for 
stærke elever fordi vi er interesserede i at undersøge erfa-
ringerne med at samle stærke elever i ét tilbud.

Spørgeskemaundersøgelsen viser at det især er på ind-
gangene Merkantil, Mad til mennesker og Bil, fly og andre 
transportmidler at de ved optaget i august 2010 opret-
tede sådanne særlige hold for stærke elever på grundfor-
løbet. Der er endvidere flere der forventer at de fremover 
vil udbyde hold særligt for stærke elever på indgangene 
– herunder særligt Sundhed, omsorg og pædagogik. De 
indgange hvor der er flest der markerer at de ikke har 
oprettet særlige hold for stærke elever og ikke har planer 
om det, er indgangene krop og stil, Medieproduktion og 
transport og logistik. Der kan være flere årsager til at der 
ikke udbydes, eller at der ikke er planer om at udbyde 
særlige hold for stærke elever. fx kan det være at det ikke 
giver mening i forhold til undervisningsformen, at alle ele-
ver er stærke, eller at der er meget få stærke elever.

organiseringen af stærke elever på særlige hold på 
grundforløbet er et nyt tilbud på mange skoler, og vi har 
derfor valgt det som særligt fokusområde i vores spørge-
skemaundersøgelse og i udvælgelsen af de skoler som vi 
har besøgt. Det behandles uddybende i næste kapitel.
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CASE 3 

GASTro TrEKKEr på IndGAnGEn mAd TIl mEnnESKEr  
på HoTEl oG rESTAurAnTSKolEn, mErCAnTEC
Grundforløbspakken Gastro Trekker er et eksempel på et tilbud til stærke elever  
hvor der bliver sat ekstra blus på den gastronomiske faglighed. nye måder at  
arbejde fagligt på er blevet afprøvet og har givet inspiration til hele indgangen.

Gastro Trekker er et 40ugers grundforløb med 
fokus på etniske, europæiske og nordiske mad
kulturer. målgruppen for tilbuddet er de fagligt 
stærke og afklarede elever som er parate til at 
yde meget og til at rejse ud i verden og opleve 
madkultur.

Faglige udfordringer i fokus
Intentionen bag Gastro Trekker er at eleverne 
kommer mere i dybden fagligt. undervisningen 
er modulopdelt med et nyt tema hver uge (fx svin, 
mælk, jul, fra vugge til plejehjem og international 
kantine), og der er valgt en anden grundbog end 
den der normalt  bruges på indgangen, nemlig 
nikolaj Kirks kogebog som har en anden måde at 
beskrive mad på. En anden vigtig dimension i 
Gastro Trekker er internationalisering. der er et 
fireugers frankrigsmodul med studietur (gastro
nomi, vin, vinfremstilling og naturfag). 

Grundfagene dansk og naturfag (og it) er inte
greret i den erhvervsfaglige undervisning og i 
opgaverne. for eksempel skal eleverne tage bil
leder af det de har tilberedt, beskrive maden 
med tekst (dansk), redegøre for ægs kemiske 
opbygning (naturfag) og præsentere deres over
vejelser med brug af powerpoint (it). Konkret er 

der to undervisere fast tilknyttet, hvor fx klima, 
naturfag, hygiejne og it bliver bragt ind i fagene 
som fokuspunkter i opgaver så eleverne når kom
petencemålene.

Gode erfaringer inspirer andre forløb 
Gastro Trekker kører sit første forløb fra august 
2010 med 23 elever. de foreløbige erfaringer er 
positive. Eleverne fremhæver især frankrigs
opholdet som har givet dem et særligt sammen
hold og en helt anden ro i klassen. de synes det 
er godt at grundfagene er integreret, og kan lide 
to lærerordningen som betyder at de har et tæt 
forhold til underviserne. Eleverne ser ikke læng
den på 40 uger som et problem – de får rejser og 
oplevelser til gengæld og vil gerne anbefale 
grundforløbet til andre elever der vil lære mere. 

Erfaringerne fra Gastro Trekker har allerede givet 
inspiration til at udvikle den faglige undervisning 
i andre grundforløbspakker på indgangen.

3

Hvilke tilbud er der til stærke elever?
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vi har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt om erfarin-
gerne blandt de uddannelsesledere som ved optaget i 
august 2010 udbød grundforløbspakker på indgangen 
målrettet stærke elever, eller som har hold på grundforlø-
bet der samler stærke elever på tværs af indgange i 
udvalgte lektioner. Disse tværgående hold har samme 
funktion som grundforløbspakker, og erfaringerne med 
disse indgår også i resultaterne som vi præsenterer i dette 
kapitel.

resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser at det 
især er ekstra faglige udfordringer som er omdrejnings-
punktet i grundforløbspakkerne, og vi kan se et positivt 
udbytte af at oprette sådanne hold. uddannelseslederne 
oplever at eleverne bliver fastholdt, er tilfredse og opnår 
et højere fagligt niveau. omvendt oplever uddannelses-
lederne generelt ikke at oprettelsen af særlige hold har 
negativ påvirkning i forhold til at skabe A- og B-hold, eller 
at de stærke elever mangler på de andre hold.

På indgangen eller på tværs af indgange
At oprette en grundforløbspakke særligt for stærke elever 
på en indgang stiller krav om en vis mængde af stærke 

elever for at det økonomisk kan løbe rundt. på flere skoler 
har der ikke været nok elever eller efterspørgsel til at 
kunne samle nok stærke elever til et hold på indgangen, 
og derfor har nogle skoler valgt at samle stærke elever i 
udvalgte lektioner på tværs af indgangene. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser at størstedelen af hol-
dene (72 %) er organiseret som hold på de enkelte ind-
gange som vores case Gastro trekker (Case 3), Elitelinjen 
(Case 5), samt grundforløbspakken Øget studiekompe-
tence (Case 6). Der er dog også en del af holdene der er 
organiseret på tværs af indgange (27 %), som vores case 
karrierelinjen (Case 4).

Ekstra faglige udfordringer 
Hvem er målgruppen, og hvilket indhold tilbydes de 
stærke elever på disse særlige grundforløbspakker – både 
på den enkelte indgang og på tværs af indgange? I vores 
spørgeskemaundersøgelse har uddannelseslederne svaret 
på hvem der er de primære målgrupper for de særlige 
grundforløbspakker. Svarene viser at de fleste grundfor-
løbspakker er målrettet dem der vil have flere udfordrin-
ger (74 %), og de fagligt ambitiøse (67 %), mens der er 

En del skoler udbyder grundforløbspakker målrettet stærke elever, og flere overvejer at 
udbyde dem i fremtiden. I dette kapitel sætter vi fokus på indholdet og erfaringerne med 
at udbyde sådanne særlige grundforløbspakker. vi ser på indholdet og længden af 
grundforløbspakkerne, og endelig ser vi på hvilket positivt og negativt udbytte skolerne 
har haft af at udbyde disse.

GruNDforlØBS-
pAkkEr for  
StærkE ElEvEr



0 20 40 60 80 100 %

Mere fokus på innovation

Mere fokus på iværksætteri

Mere fokus på internationalisering

Fag på højere niveau 

Ekstra fag-faglige udfordringer

23 

24 

33 

42 

51 

40 

39 

24 

21 

38 

31 

29 

29 

12 

7 

6 

8 

14 

25 

5 

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

SIDE 24

4

Grundforløbspakker for stærke elever

indholdet på holdet, er også i overensstemmelse med at 
der er færre uddannelsesledere som vurderer at boglig-
hed i høj grad er et kendetegn ved de stærke elever. Dog 
er der – som også beskrevet i kapitel 2 – nogle indgange 
hvor flere af uddannelseslederne i spørgeskemaunder-
søgelsen har vurderet at det kendetegner eleverne at de 
vil tage en videregående uddannelse. Derfor kan det alli-
gevel være relevant at udbyde fag på højere niveau selvom 
det ikke nødvendigvis kendetegner elevgruppen generelt 
at være bogligt stærke.

karrierelinjen på tech College Aalborg har ud over fag på 
højere niveau også fokus på iværksætteri og innovation 
samt internationalisering. Det er den ikke ene om. Det er 
der også andre indgange der har fokus på i deres særlige 
grundforløbspakker. Iværksætteri og innovation indgår i 
høj grad i omkring hvert fjerde tilbud (hhv. 24 % og  
23 %), og større fokus på internationalisering indgår i 
hvert tredje tilbud (33 %). Det er ikke overraskende i lyset 
af at det er et politisk satsningsområde. Men det er inte-
ressant i forhold til at lysten til at være iværksætter eller 
at være internationalt orienteret er det kendetegn som de 
færreste af uddannelseslederne i høj grad vurderer at 
deres stærke elever har.

færre der har de studieorienterede som overvejer efterføl-
gende videregående uddannelse, som målgruppe (46 %). 

Det særlige indhold som de stærke elever tilbydes på 
grundforløbspakkerne i forhold til det ordinære forløb, er 
oftest ekstra faglige udfordringer – på 51 % af holdene 
indgår ekstra faglige udfordringer i høj grad og på 38 % 
i nogen grad (figur 4). Et eksempel på en grundforløbs-
pakke med ekstra faglige udfordringer er Gastro trekker 
hvor der er sat ekstra blus på den gastronomiske faglig-
hed (case 3). 

fag på højere niveau indgår også i tilbuddene, men ikke i 
lige så mange som de faglige udfordringer. på 42 % af 
holdene er der i høj grad og på 21 % i nogen grad fag på 
højere niveauer. Elitelinjen på Handelsskolen viborg er et 
eksempel på en grundforløbspakke hvor alle fag er på 
højere niveau (case 5). 

umiddelbart kan der iagttages overensstemmelse mellem 
det som grundforløbspakkerne tilbyder – ekstra faglige 
udfordringer – og det som mange uddannelsesledere vur-
derer i høj grad kendetegner de stærke elever på deres 
indgang, nemlig at de er fagligt stærke (figur 2). At der er 
færre der udbyder fag på højere niveau som en del af 

FIGUR 4

Hvilket særligt indhold indgår i jeres tilbud '[navn tilbud]' i forhold til 
det ordinære forløb? (N=99)

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.



VIL DU VIDE MERE? 
Kontakt
Vinni Sørensen, projektkoordinator 
E vins@tcaa.dk
T 25 26 62 15

SIDE 25

Grundforløbspakker for stærke elever

4

CASE 4 

KArrIErElInjEn på TVærS Af IndGAnGE,  
TECH CollEGE AAlborG 
Er der ikke elever nok på de enkelte indgange til at samle et hold?  
prøv at samle elever på tværs af indgange som de gør på Karrierelinjen.

Elever på Karrierelinjen følger grundforløbet på 
deres egen indgang, men har enkelte fag og 
moduler sammen med elever fra andre indgange. 
på Karrierelinjen får eleverne mulighed for at 
tage to valgfag på Cniveau som de følger en fast 
dag om ugen. Herudover har de enkelte ’modul
uger’ fordelt over året hvor de arbejder med hen
holdsvis innovation, iværksætteri samt internati
onalisering (inkl. studietur). Indtil videre har 
Karrierelinjen optaget elever to gange, og ved 
optaget i august 2010 blev der oprettet i alt fire 
hold.

Ikke to uddannelser
Ved at samle elever på tværs af indgange opnås 
stordriftsfordele så de kan tilbydes flere forskel
lige valgfag på højt niveau og der er mulighed 
for fx at invitere eksterne oplægsholdere.

når elever samles på tværs af indgange, er der 
dog en særlig udfordring i at sikre at undervis
ningen forankres i elevernes forskellige faglig
hed – og det er de meget bevidste om på Karriere
 linjen. derfor er eleverne fra samme indgang 
placeret på samme hold så de kan arbejde sam
men, og eleverne skal arbejde med projekter som 
tager udgangspunkt i fagligheden på den ind
gang de kommer fra. 

det er vigtigt at eleverne ikke oplever at gå på to 
uddannelser, understreger projektkoordinatoren, 
og derfor er der også på de enkelte indgange 
udpeget en kontaktperson som skal sikre forank
ringen til de enkelte indgange.

Erfaringen er at det er udfordrende at samar
bejde på tværs af så mange indgange, og at det 
stiller store krav til kommunikationen, men også 
at det er inspirerende for både eleverne og de 
ansatte.

Højere grundforløbskarakterer,  
men ikke lavere frafald
udbyttet af Karrierelinjen er et højere fagligt 
niveau og højere grundforløbskarakterer til ele
verne på Karrierelinjen end elever på det ordi

nære forløb, fortæller projektkoordinatoren. 
under    viserne fortæller om at eleverne har udvik
let et godt netværk på tværs af indgange som 
inspirerer deres arbejde.

det er dog også tydeligt at der ikke er lavere fra
fald på Karrierelinjen end på andre linjer. det er 
altså også her en udfordring at fastholde ele
verne. I forhold til det understreger projektkoor
dinatoren at det er vigtigt at eleverne informeres 
ærligt om hvad tilbuddet indeholder, og hvad 
det kræver at gennemføre.

Økonomi
Til at drive Karrierelinjen er der en projektkoor
dinator på fuld tid. Skolen har fået støtte til 
udviklingen af Karrierelinjen som bl.a. er brugt 
til projektkoordinatoren og opstart med kon
taktlærere. Tilbuddet har haft sit 2. optag, og 
tilbuddet finansieres nu af taxametermidler hvor 
indgangene betaler for de timer hvor deres ele
ver modtager undervisning på Karrierelinjen.
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Udbyttet af at tilbyde særlige grundforløbspakker 
for stærke elever?
Hvad får man ud af at tilbyde særlige grundforløbspakker 
for stærke elever? og hvilke konsekvenser har det for de 
andre elever på skolen at udskille de stærke elever på sær-
lige grundforløbspakker? Det har vi i spørgeskemaunder-
søgelsen spurgt de uddannelsesledere som allerede udby-
der sådanne grundforløbspakker om. ligesom vi også har 
spurgt uddannelsesledere, undervisere og elever på de 
besøgte skoler om udbyttet og udfordringer ved grund-
forløbspakkerne målrettet stærke elever.

Et af målene med at oprette særlige grundforløbspakker 
for stærke elever er bl.a. at fastholde elevgruppen og 
udfordre dem. Andre undersøgelser, bl.a. fra DI [4], peger 
på at en af årsagerne til at erhvervsskoleeleverne afbryder 
deres uddannelse, er et for lavt fagligt niveau. Derfor har 
vi i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt om særlige 
grundforløbspakker til stærke elever gør en forskel i for-
hold til at udfordre dem fagligt og fastholde stærke elever.

Spørgeskemaundersøgelsen viser at uddannelseslederne 
oplever tre mærkbare resultater ved at udbyde grundfor-
løbspakker for de stærke elever: højere fagligt niveau, 

Længere forløb end ordinært grundforløb
varigheden af grundforløbene til de stærke elever der 
vælger særlige hold, varierer. omkring hvert femte (24 %) 
af disse særlige hold er kortere end et ordinært grundfor-
løb på indgangen og kaldes fx ’turbohold’. Disse hold er 
for elever der allerede lever op til flere af kompetencemå-
lene, og som kan få godskrivning. De fleste af holdene er 
dog enten af samme længde som et ordinært forløb på 
indgangen (37 %) eller længere (41 %). 

Når en grundforløbspakke til de stærke elever som fx 
karrierelinjen på tech College Aalborg både indeholder 
fag på højere niveau og ekstra moduler med innovation 
og iværksætteri, kan det være svært at rumme inden for 
samme længde som de ordinære forløb. Det er derfor 
ikke overraskende at flere af grundforløbspakkerne er 
længere. Erfaringen fra karrierelinjen er dog at en forlæn-
gelse af grundforløbet skal overvejes nøje. Efter 20 uger 
kan eleverne se deres medstuderende gå i praktik, mens 
de kan se frem til flere uger på skolen. Det betyder at 
nogle elever er faldet fra fordi de fik praktikplads efter 20 
uger. Det er derfor vigtigt at både elever og praktikvirk-
somheder er informeret om hvad eleverne kan ekstra ved 
at have deltaget i det forlængede forløb.

FIGUR 5

I hvilken grad har I oplevet følgende positive udbytte af jeres tilbud  
‘[navn tilbud]' til 'stærke elever'? 

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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Både spørgeskemaundersøgelsen og erfaringerne fra de 
besøgte skoler viser dog at det endnu er for tidligt at vur-
dere udbyttet af de særlige grundforløbspakker til stærke 
elever i forhold til omverdenen. Det positive udbytte af 
grundforløbspakkerne afspejler sig lige nu mere i forhold 
til interne faktorer som elev- og undervisertilfredshed end 
i eksterne faktorer som større elevsøgning og flere prak-
tikpladser (figur 5). Spørgeskemaundersøgelsen viser at 
det er 20 % og 21 % af uddannelseslederne der i høj grad 
har oplevet en forbedring af skolens image, at flere stærke 
elever søger skolen, og at der er flere positive tilkendegi-
velser fra praktikvirksomheder. omkring halvdelen har 
oplevet det i nogen grad (mellem 41 % og 56 %).

Samme erfaringer går igen på de besøgte skoler. Som én 
af uddannelseslederne formulerer det er et forbedret 
omdømme et langsigtet mål med indsatsen, men det er 
for tidligt at vurdere udbyttet. Hun bemærker dog videre 
at dette er et område de vil arbejde mere med i fremtiden. 

Begrænsede negative konsekvenser
Selv om vores undersøgelse viser at uddannelseslederne 
oplever et positivt udbytte af at oprette særlige grundfor-
løbspakker til stærke elever, er der også bekymring for det 
negative udbytte i forhold til andre elever.

fastholdelse og tilfredse elever (figur 5). Mellem 85 og  
95 % af de uddannelsesledere der ved optaget i august 
2010 udbød en grundforløbspakke målrettet stærke ele-
ver, svarer at de i høj eller nogen grad har oplevet at 
stærke elever fastholdes, at de er tilfredse, og at de opnår 
et højere fagligt niveau end før. Heraf svarer hver tredje 
eller flere at de oplever det i høj grad (mellem 33 % og  
41 %). Endvidere har de færreste oplevet at de stærke 
elever dropper ud af det særlige tilbud fordi det er for 
hårdt. Ingen har oplevet dette i høj grad, mens 9 % har 
oplevet det i nogen grad (figur 6). De elever vi talte med i 
de fem cases, fortæller at de har oplevet niveauet som 
passende, og underviserne fremhæver at der på de særlige 
grundforløbspakker er mere plads til dybere faglige dis-
kussioner. 

Endnu ikke forbedret image
Et andet formål med at udvikle særlige grundforløbspak-
ker til stærke elever er at forbedre erhvervsuddannelser-
nes omdømme i omverdenen, både over for potentielle 
elever der måske ellers ville have valgt en gymnasial 
uddannelse, og over for praktikvirksomhederne og den 
generelle offentlighed. 

FIGUR 6

I hvilken grad har I oplevet følgende negative udbytte af jeres tilbud  
‘[navn tilbud]' til 'stærke elever'?

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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er en modsætning mellem tilbud til enten stærke eller 
svage elever. Det handler grundlæggende om at der skal 
være forskellige tilbud som imødekommer behovene hos 
forskellige grupper af elever, fx praktiklinje, voksenlinje til 
de ældre elever eller studierettede linjer som tilbydes på 
Handelsskolen viborg (case 5). problematikken skal dog 
ikke fortrænges, understreger en uddannelsesleder, og 
selv om de udbyder særlige hold på hendes skole, er 
debatten stadig åben om vægtning mellem tilbud til 
stærke og svage elever og hvordan det påvirker kulturen 
på skolen. 

En tredje mulig negativ konsekvens af at oprette særlige 
hold kun for stærke elever er at eleverne får ’primadonna-
nykker’, og at det påvirker kulturen på skolen negativt. 
Det er dog heller ikke noget uddannelseslederne oplever 
– 45 % har slet ikke oplevet dette, og 32 % i mindre grad 
(figur 6). Heller ikke på de besøgte skoler var der en generel 
oplevelse af at de stærke elever følte sig som mere værd 
end de andre elever på indgangen. Eleverne selv oplevede 
ikke at de var eliten på skolen – tværtimod havde nogle 
fået kommentarer om hvorvidt de skulle gå på længere 
forløb fordi de havde brug for mere hjælp. ligesom én af 
skolerne gjorde en ekstra indsats for at forklare praktik-
stederne hvorfor eleverne har været længere tid om deres 
grundforløb.

Et billede af stærke elever som gøgeunger der forhindrer 
de andre elever i at få praktikpladser, er heller ikke noget 
uddannelseslederne kan genkende. At andre elever har 
sværere ved at få praktikplads, eller at praktikvirksomhe-
derne er usikre på om de kan honorere de stærke elevers 
forventninger, er ikke en oplevelse som særligt mange 
uddannelsesledere har. Størstedelen svarer i spørgeske-
maet at det har de slet ikke eller i mindre grad oplevet 
(hhv. 82 % og 99 %).

En overvejelse i forhold til at samle stærke elever på sær-
lige grundforløbspakker er bekymringen for om de stærke 
elever mangler på de andre hold til at trække det faglige 
niveau op eller til at skabe ro til læring. på de skoler som 
vi har besøgt, var det en tilbagevendende refleksion hos 
ledelsen og undervisergruppen om det har negative kon-
sekvenser for de svage elever og mellemgruppen at tage 
de stærke elever ud. Det var derfor vigtigt for os også at 
undersøge et eventuelt negativt udbytte for de andre ele-
ver på skolen. 

uddannelsesledernes svar på spørgeskemaundersøgelsen 
tyder dog ikke på at de stærke elever i udpræget grad 
mangler på de andre hold til at trække det faglige niveau 
op eller skabe ro til læring. Mellem 71 % og 77 % af 
uddannelseslederne har slet ikke eller i mindre grad ople-
vet de problemer (figur 6). Det er dog vigtig at under-
strege at vores undersøgelse ikke svarer på om det reelt 
har en negativ konsekvens for mellemgruppen af elever 
eller de svage elever at trække stærke elever ud af de 
ordinære hold – kun om uddannelseslederne oplever pro-
blematikken eller ej. 

En anden mulig negativ konsekvens ved at lave særlige 
grundforløbspakker til stærke elever, er at der – særligt på 
de enkelte indgange - kan opstå en oplevelse blandt ele-
ver af opdeling i A- og B- hold. Selv om der særligt i den 
generelle politiske dagsorden kan være en bekymring for 
at der dannes A- og B- hold på skolerne ved oprettelse af 
særlige hold for de stærke – er dette ikke en bekymring 
der er udtalt blandt uddannelseslederne. tre ud af fire 
uddannelsesledere (75 %) er uenige eller meget uenige i 
dette udsagn (figur 7).

på de skoler vi har besøgt, var der dog opmærksomhed 
på denne problematik. ledelserne mente dog at der ikke 

FIGUR 7

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
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CASE 5  
ElITElInjEn på HG på HAndElSSKolEn VIborG, 
mErCAnTEC
Elitelinjen på Handelsskolen Viborg er en grundforløbspakke til elever  
som drømmer om at blive selvstændige eller ledere i en virksomhed eller 
større butik. Alle fag er på et niveau der giver eleverne mulighed for  
at tage en kort videregående uddannelse bagefter, men det primære mål  
er alligevel en erhvervskarriere.

Forskellige tilbud til forskellige elevgrupper
ledelsen fremhæver et lavere frafald og mindre 
fravær hos eleverne på Elitelinjen, mens under
viserne bemærker at elever som har været min
dre stærke er blevet stærkere, og at holdet altså 
har trukket nogle elever højere op end det ellers 
ville have været tilfældet.

underviserne fortæller dog videre at der nok er 
enkelte elever på Elitelinjen som ser sig selv som 
lidt dygtigere end de andre elever på skolen, 
men bemærker videre at eleverne eller holdet 
ikke generelt skiller sig ud som noget særligt. på 
Handelsskolen Viborg er Elitelinjen nemlig kun 
én af flere linjer med særlig toning som fx medie
linjen til dem som er til lyd, reklame og kommu
nikation, eller voksenlinjen til dem som er +20 og 
evt. har familie. også i andre grundforløbspakker 
kan eleverne tage et eller flere grundfag på  
C eller bniveau, men det er dog kun på Elitelinjen 
at alle grundfag afsluttes på disse niveauer.

Økonomi 
Handelsskolen Viborg er en del af mercantec, og 
Elitelinjen er udviklet som en del af mercantecs 
satsning på udvikling af forskellige tilbud til for
skellige elevgrupper. Handelsskolen Viborg har 
derfor heller ikke selv båret de fulde udviklings
omkostninger. ledelsen bemærker dog at Elite
linjen nu løber rundt økonomisk under forudsæt
ning af at der er elever nok – ligesom andre grund
forløbspakker.

 

Elitelinjen er en grundforløbspakke på hg hvor 
alle grundfag er på C eller bniveau, og hvor le 
delse er et obligatorisk valgfag. Herudover er der 
særligt fokus på innovation, iværksætteri og 
internationalisering samt en studietur.

En erhvervskarriere er målet
Selv om grundfagene udbydes på højere niveau 
end det obligatoriske i grundforløbspakken og 
ender på et niveau der giver studiekompetence, 
så er fokus på at eleverne skal arbejde med deres 
fag efter endt uddannelse, mens studiekompe
tence anses som sekundært, bemærker ledelsen 
og under viserne. Eleverne fortæller også at en 
erhvervskarriere er det primære mål for dem og 
omtaler de højere niveauer som en mulighed for 
en bedre uddannelse og en forsikring så de evt. 
kan studere videre senere.

undervisningen på Elitelinjen er mere boglig end 
på andre hold, bemærker underviserne, og de 
går hurtigere frem i stoffet. underviserne under
streger dog videre at det stadig er en erhvervs
uddannelse, og praksisorienteringen er vigtig. Så 
underviserne har fokus på at undervisningen ikke 
må blive for teoretisk.

Eleverne skal opfordres 
Handelsskolen Viborg har haft to optag til 
Elitelinjen. Erfaringen er at eleverne skal opfor
dres til at vælge holdet, da de ikke umiddelbart 
ser sig selv som ’elite’. Kommende elever får 
anbefalet tilbuddet ved indslusningssamtalen 
hvis de har nogenlunde gode karakterer fra 
folke skolen, og hvis de er afklarede omkring 
deres mål med uddannelsen. Selv om karakterer 
her er vigtige, er der dog også mindre bogligt 
stærke elever på holdet. underviserne bemærker 
nemlig at det som faktisk særligt kendetegner 
eleverne på Elitelinjen, er at de er engagerede i 
deres uddannelse og netop har lysten til flere 
udfordringer.
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vi har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt uddannelses-
lederne om interne og eksterne drivkræfter og barrierer 
for at udvikle og udbyde særlige tilbud til stærke elever. 
Hvor det foregående kapitel kun handlede om grundfor-
løbspakker, handler dette kapitel generelt om drivkræfter 
og barrierer for at udvikle alle typer af tilbud til stærke 
elever på grund- og hovedforløb som vi skitserede i kapi-
tel 3. Derudover har vi spurgt uddannelseslederne og 
underviserne på de skoler vi har besøgt, om hvilke gode 
råd de har til andre skoler der skal i gang med at udvikle 
særlige tilbud til stærke elever: Hvilke erfaringer har de 
med at rekruttere elever, hvordan har de organiseret 
underviserne, hvilke faktorer har for dem været afgø-
rende for at komme i gang, og hvordan har de fået bud-
skabet om tilbuddet ud over rampen?

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og erfarin-
gerne fra de besøgte skoler peger på at eleverne ikke 
nødvendigvis ser sig selv som stærke og ikke aktivt efter-
spørger de særlige tilbud. Skolerne må derfor gøre en 
indsats for at identificere eleverne og direkte opfordre 
dem. Erfaringer fra tidligere projekter på andre skoler har 
peget på at manglende interesse for de stærke elever 

blandt ledelse og undervisere kan være en barriere, men 
det kan vi ikke bekræfte. Der er undervisere som er inte-
resserede i at arbejde med elevgruppen og som vist i kapi-
tel 1, så indgår de stærke elever i skolernes strategier. for 
at interessen og de gode intentioner omsættes til praksis 
så er aktiv opbakning fra ledelsen dog nødvendig og der 
er brug for ekstra ressourcer til udvikling og markeds-
føring.

Eleverne kommer ikke af sig selv
vores spørgeskemaundersøgelse viser at omkring to ud af 
tre uddannelsesledere (64 %) er enige eller meget enige i 
at manglende efterspørgsel fra eleverne er en barriere for 
at udbyde særlige tilbud til stærke elever, og at eleverne 
hellere vil have godskrivning end ekstra udfordringer (61 %) 
(figur 8). Når vi så fokuserer på de uddannelsesledere som 
allerede udbyder særlige hold, fx grundforløbspakker 
målrettet stærke elever, oplever mange dog ikke den 
manglende efterspørgsel fra eleverne som et problem. Af 
de uddannelsesledere der allerede udbyder særlige hold, 
er 55 % uenige eller meget uenige i at manglende efter-
spørgsel fra eleverne er en barriere.

fra politisk side er der fokus på at erhvervsuddannelserne skal have særlige tilbud  
til de stærke elever, men fra skolernes perspektiv hvad er så vigtigt at overveje hvis  
man vil udvikle og udbyde sådanne tilbud? og hvilke udfordringer er der?  
Det sætter vi fokus på i dette kapitel.

ErfArINGEr  
MED At uDvIklE 
tIlBuD
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tidligere ungdomsuddannelser, og deres erhvervsfaglige 
potentiale er måske ikke blevet opdaget eller anerkendt.

Selvom det ikke er boglighed der er det tydeligste kende-
tegn ved stærke elever, er der alligevel flere af de besøgte 
skoler der benytter karakterer til at identificere de stærke 
elever. Men karakteren kombineres alligevel med forskel-
lige andre kriterier som er formuleret og drøftet i under-
viser- og vejlederkredsen for at kunne identificere og pla-
cere eleverne rigtigt.

på århus Social- og Sundhedsskole (case 6) har de udfor-
met et skema med kriterier og retningslinjer som uddan-
nelsesvejlederne kan bruge i forhold til at identificere og 
vejlede eleverne. Her er det både uddannelsesvejlederen 
der anbefaler pakken, og elever der selv har specifikt 
ønske om at komme på grundforløbspakken ’Øget stu-
diekompetence’ fordi de gerne vil forbedre deres mulig-
heder for at komme ind på hovedforløbet til pædagogisk 
assistent eller måske senere læse videre til sygeplejerske. 
for at komme på tilbuddet kræver det 10. klasse og helst 
4 eller 7 i dansk og engelsk. Derudover skal eleven også 
have gode sociale kompetencer. Hvis der er store sociale 
og personlige udfordringer, fx diagnoser som ADHD, hvor 
de har brug for en mentor, anbefales de et andet grund-
forløb hvor der er mere tid.  

på grundforløbspakken Gastro trekker (case 3) er karak-
terer ikke et adgangskriterium, men vigtigst er lysten til 
ekstra udfordringer og modenhed i forhold til at kunne 

umiddelbart kan de resultater forstås som at de skoler 
hvor eleverne efterspørger særlige tilbud, også er dem 
som udbyder dem, og at der på de andre skoler ikke er 
efterspørgsel, og så er den type tilbud ikke relevant at 
overveje. Men så enkelt er det ikke, viser erfaringerne fra 
de besøgte skoler. De har også oplevet manglende aktiv 
efterspørgsel fra eleverne. De elever vi talte med, fortalte 
at de ikke kendte til tilbuddet om særlige hold for stærke 
elever før de tilmeldte sig indgangen, og at de ikke aktivt 
havde søgt efter et sådan tilbud. Dette udgangspunkt var 
dog ikke så stor en barriere at skolen ikke allige vel kunne 
udbyde og rekruttere elever til de særlige hold, men det 
krævede dog en særlig indsats.

Stærke elever skal identificeres og opfordres
Eleverne på de særlige hold på de besøgte skoler havde 
altså ikke efterspurgt og søgt efter et tilbud målrettet 
stærke elever. De blev informeret om muligheden på et 
informationsmøde på indgangen eller blev opfordret i 
indslusningssamtalen. Selvom tilbuddene på denne måde 
er blevet præsenteret, skal underviserne eller uddannel-
sesvejlederne altså alligevel aktivt prikke eleven på skulde-
ren og spørge om det ikke var noget. Det er meget sjæl-
dent eleven selv der opsøger de særlige tilbud.

Den overvejende årsag til dette er ifølge uddannelses-
lederne og underviserne på de besøgte skoler at eleverne 
faktisk ikke ser sig selv som stærke elever eller talenter. 
Som vi nævnte i kapitel 2, har eleverne ikke nødvendigvis 
oplevet sig selv som stærke elever i folkeskolen eller på 

FIGUR 8

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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I spørgeskemaundersøgelsen er 82 % af uddannelses-
lederne uenige eller meget uenige i at manglende inte-
resse hos underviserne er en barriere for at udbyde sær-
lige tilbud til stærke elever (figur 9). Herudover er 80 % 
uenige eller meget uenige i at underviserne på indgangen 
ikke har de kompetencer der er påkrævet for at undervise 
i fag på højere niveau.

tværtimod oplever de uddannelsesledere som har prak-
tiske erfaringer med at udbyde grundforløbspakker mål-
rettet stærke elever, at underviserne får positivt udbytte af 
at undervise på særlige hold for stærke elever i form af 
faglige udfordringer (88 % svarer at de i høj eller nogen 
grad har oplevet det som et positivt udbytte at under-
viserne får faglige udfordringer). Som en uddannelsesleder 
bemærker i en kommentar i spørgeskemaet, udbygger 
tilbuddet undervisernes kompetencer.

Endvidere bemærker uddannelsesledere og lærere på 
flere af de besøgte skoler at arbejdet med at udvikle til-
bud til de stærke elever og erfaringerne fra forløbene har 
givet inspiration til at udvikle undervisningen på de andre 
grundforløbspakker. Altså, muligheden for at gentænke 
fagligheden og afprøve andre undervisningsmetoder 

rejse væk i fire uger som del af grundforløbet. og for at 
være sikre på at eleven er det rette sted, tages indplace-
ringen op til vurdering igen som en del af realkompeten-
cevurderingen efter de første 14 dage hvor eleven har 
arbejdet med faget.

ud over at det er vigtigt at udvikle metoder og formulere 
klare kriterier som vejlederne kan bruge i arbejdet med at 
identificere de stærke elever, er det også en fælles erfa-
ring på tværs af casene at det er vigtigt at være tydelig og 
ærlig i forhold til hvad eleven får ud af at deltage i et 
særligt forløb og hvad det kræver. Et tilbud må ikke over-
sælges da elever der ikke er kvalificerede eller reelt ikke 
interesserede, alligevel vil falde fra.

Faglige udfordringer til underviserne
Erfaringerne fra tidligere projekter på andre skoler med 
fokus på at udvikle særlige tilbud til stærke elever har vist 
at underviserne kan være en barriere. Nogle undervisere 
har særlig interesse for andre elevgrupper, og at arbejde 
med netop de stærke elever giver nogle særlige mulig-
heder, men også udfordringer. At underviserne skulle 
være en barriere kan dog ikke genkendes af uddannelses-
lederne i vores undersøgelse.
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Endelig har de på karrierelinjen på tech College Aalborg 
valgt en tredje model hvor de har sammensat et korps af 
undervisere der består af både undervisere fra forskellige 
indgange og undervisere hentet ind udefra med hen-
holdsvis akademisk baggrund og specialister i fx iværk-
sætteri. Erfaringen fra både ledelsens og elevernes side er 
at det har været inspirerende at tage eksterne undervisere 
ind. ledelsen har dog fokus på at undervisningen skal for-
ankres i indgangenes faglighed, og derfor har de eksterne 
undervisere også været rundt på de forskellige indgange 
for at møde elevernes erhvervsfaglighed.

Opbakning fra ledelsen afgørende 
Stærke elever indgår i mange af skolernes strategier – 
både på skole- og indgangsniveau. Det viser vores spørge-
skemaundersøgelse (se kapitel 1). vi kan også se af vores 
undersøgelse at skolens strategi er en drivkraft for at 
udbyde særlige tilbud (80 % af uddannelseslederne er 
meget enige eller enige i dette). på de skoler vi har besøgt, 
blev det også understreget af uddannelseslederne at 
skole ledelsens opbakning og fokus på at skabe tilbud til 
stærke elever er en væsentlig forudsætning for at tilbud-
dene kommer op at stå. Det er nok ikke et overraskende 
budskab, men alligevel væsentligt at pointere at det er en 
væsentlig faktor for at tilbud bliver udviklet. Som det blev 
understreget på én af skolerne, er det afgørende at ledel-

uden at skulle tage hensyn til ’laveste fællesnævner’ har 
understøttet udviklingen på indgangen mere bredt.

Organisering af underviserne
vores cases illustrerer forskellige måder at organisere 
underviserne på i forhold til hold med stærke elever. 
Blandt de skoler vi har besøgt, er det bærende princip på 
én af skolerne at underviserne selv vælger hvilke elev-
grupper de gerne vil arbejde med, på en anden skole at 
underviserne arbejder i turnus, og på en tredje skole har 
de rekrutteret oplægsholdere og undervisere udefra som 
supplement til skolens egne.

på Handelsskolen viborg har underviserne selv kunne til-
kendegive hvilke grundforløbspakker de særligt kunne 
tænke sig at undervise på. Her fremhæver underviserne 
på holdet at de netop har haft en interesse for denne 
elevgruppe, mens andre undervisere har ønsket andre 
hold. underviserne på holdet vurderer at deres personlige 
motivation har været vigtig.

Modsat har de på århus Social- og Sundhedsskole en 
turnus ordning, hvor underviserne fra optag til optag skifter 
grundforløbspakke. Her har ledelsens argument været at 
skærpe undervisernes opmærksomhed på forskellige elev-
grupper og undgå hierarkisering  mellem under viserne.
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gange. Det har de gjort på bl.a. tech College Aalborg. Her 
samles elever bl.a. i valgfag som udbydes på højere niveau. 
De enkelte indgange betaler for de timer som eleven har 
på det fælles tilbud. Økonomien hænger dog kun sam-
men hvis eleverne ikke falder fra. Det er derfor afgørende 
at eleverne er klar over hvad de går ind til.

ud over ledelsens opbakning fremhæver uddannelses-
lederne på de besøgte uddannelser, at ressourcer til opstart 
er afgørende for at et initiativ kan lykkes. Det kræver eks-
tra ressourcer at udvikle koncept og indhold for særlige 
tilbud til stærke elever, men der er heldigvis gode mulig-
heder for at få midler til opstartsfasen. på flere af de 
besøgte skoler har de fået ekstra støtte til udviklingen af 
deres tilbud. Mens nogle har fået støtte fra Socialfonden 
eller fou-midler, har der på Mercantec været en fælles 
indsats på skolen som har støttet udviklingen af tilbud, fx 
på Handelsskolen viborg.

Markedsføring er nødvendig
Ønsket om et bedre omdømme for erhvervsuddannel-
serne og at tiltrække flere stærke elever er et væsentligt 
mål med at oprette særlige tilbud til stærke elever – som 
vi også beskrev i kapitel 1. lederne på de skoler vi besøgte, 
understreger dog vigtigheden af markedsføring for at 
opnå dette mål samt at det er en langsigtet indsats.

Det er erfaringerne fra de besøgte skoler at der er behov 
for aktiv markedsføring for at det bliver kendt at der fak-

sen bakker op i udviklingsfasen og synes at det er en god 
idé at der bliver frikøbt underviserkræfter eller afsat res-
sourcer til at udvikle tilbuddet.

uddannelseslederne oplever også opbakning fra deres 
omverden til denne satsning. over halvdelen (59 %) er 
enige eller meget enige i at interesse fra det lokale uddan-
nelsesudvalg er en drivkraft for at udbyde særlige tilbud 
til stærke elever. regelgrundlaget oplever de heller ikke 
som en barriere. 78 % har svaret at de er uenige eller meget 
uenige i at regelgrundlaget for indgangen og til hørende 
hovedforløb er en barriere for at udbyde særlige tilbud til 
stærke elever.

Driften løber rundt, men behov for ekstra  
ressourcer til udvikling
Selvom vores undersøgelse peger på at eleverne på sær-
lige hold opnår et højere fagligt niveau end før og er mere 
tilfredse, er der stadig økonomiske overvejelser forbundet 
med at udvikle og udbyde særlige tilbud.

Erfaringerne fra de besøgte skoler hvor de udbyder sær-
lige hold, viser at forudsat at der er elever nok til hele hold 
så hænger økonomien sammen i driften. på århus Social- 
og Sundhedsskole og Handelsskolen viborg har de samlet 
de stærke elever på særlige hold inden for indgangen.

Hvis der ikke er nok elever på en indgang til at samle et 
hold, er der erfaring med at samle elever på tværs af ind-

FIGUR 9

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

 

kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere.
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tisk er tilbud til de stærke elever på erhvervsuddannel-
serne. Dette har man lært af bitter erfaring. flere af de 
uddannelsesledere vi har interviewet, fortæller at de har 
undervurderet denne opgave og at der her ligger en 
opgave som kræver en mangesidet indsats, både internt 
over for elever og undervisere som beskrevet tidligere i 
dette kapitel og eksternt i forhold til forældre, uu-centrene 
og praktikstederne.

uu-centrene skal have viden om de særlige tilbud så de 
kan rådgive stærke elever om at der også er attraktive 
tilbud på erhvervsuddannelserne til dem. på de besøgte 
skoler fortalte uddannelseslederne at uu-centrene alle-
rede har svært ved at overskue de mange forskellige 
erhvervsuddannelser – og så også at informere om speci-
fikke tilbud er overvældende. Endvidere oplever de at 
stærke elever anbefales en gymnasial uddannelse og at 
mulighederne på erhvervsuddannelserne ikke overvejes 
for denne elevgruppe.
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Endelig er praktikstederne en anden væsentlig aktør. over 
halvdelen af uddannelseslederne (59 %) er enige eller 
meget enige i at interesse fra praktikvirksomhederne er 
en drivkraft for at udbyde særlige tilbud til stærke elever, 
og flere af de besøgte skoler ser markedsføring af deres 
tilbud som et vigtigt næste skridt. Skolerne håber at 
kunne tiltrække flere og mere attraktive praktikpladser 
ved at praktikvirksomhederne bliver bevidste om at her er 
der nogle elever som har mod på flere udfordringer, men 
også at de er værd at vente på hvis de for eksempel har 
fulgt et længere grundforløb.



VIL DU VIDE MERE? 
Kontakt
Inge dolmer, uddannelseschef
E sskaido@sosuaarhus.dk
T 25 19 24 01
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CASE 6

GrundforløbSpAKKEn ’øGET STudIEKompETEnCE’  
på IndGAnGEn SundHEd, omSorG oG pædAGoGIK, 
årHuS SoCIAl oG SundHEdSSKolE. 
på århus Social og Sundhedsskole fik de ekstern sparring da de skulle udvikle deres 
tilbud, og ledelsen vurderer at det gav et godt realitetstjek. de har også gjort en 
del ud af markeds føringen af deres tilbud og anbefaler andre at gøre det samme.

Grundforløbspakken ’øget studiekompetence’ 
på århus Social og Sundhedsskole er en pakke 
på 20 uger inklusive grundforløbsprøve. den har 
eksisteret siden 2009. første år var der to hold, og 
i 2010 blev den udvidet til tre hold med hver 
2225 elever. I grundforløbspakken indgår dansk 
på højere niveau samt engelsk som ellers ikke 
indgår i det ordinære grundforløb. derudover er 
der en uges studieophold i udlandet.

Fokus på fagligheden og ikke tilfældige temaer
lederen vurderer tilbuddet som en større succes 
end forventet i forhold til både volumen og ele
vernes udbytte. lederen fortæller at da de på 
indgangen startede med at udvikle ideer til til
buddet, tog de afsæt i egne interesser, og det 
blev nogle lidt tilfældige temaer der blev define
rende for deres første bud på indhold. de valgte 
så at få sparring fra en ekstern konsulent der 
udfordrede dem i forhold til forankringen i ud 
dannelsens faglighed og de stærke elevers behov, 
og afdelingslederen vurderer at dette realitets
tjek er en af grundene til det gode koncept.

Markedsføring er vigtigt 
Et godt råd fra lederen til andre der overvejer at 
udvikle et tilbud, er at gøre noget ud af markeds
føringen og lade indsatsen indgå i én samlet stra

tegi for  uddannelses   vejledningen til alle typer ele
ver – svage som stærke.

Skolen har gjort elever, forældre og andre op 
mærksomme på tilbuddet via information om 
grundforløbet på skolens hjemmeside, men ledel
sen har også gjort ekstra opmærksom på forløbet 
via regionale dialogmøder, kombiforløb med pro
duktionsskoler mv.

ledelsen og uddannelsesvejlederne oplever at 
det via deres pakketilbud og strategi for uddan
nelsesvejledning er rygtedes i ungdomskredse at 
skolen er et sted der gider deres elever, hvor de 
tror på eleverne og stiller krav – og at der på social 
og sundhedsskolerne også er tilbud til elever som 
kan være mere realistiske end gymnasiets tilbud, 
men hvor der stadig er et videreuddannelsesper
spektiv.
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