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I 2013 igangsatte Undervisningsministeriet et forsøgs- og 

udviklingsprogram med titlen ”Betydning af tæt kobling 

mellem skole og praktik”. 18 skoler har deltaget i pro-

grammet ved at afprøve forskellige former for indsatser, 

der havde til formål at understøtte elevernes motivation 

ved at styrke sammenhængen i deres uddannelse. 

 

De mange projektresultater er sammenfattet og præsen-

teret i en tværgående analyse, som Center for Ungdoms-

forskning (CEFU) har stået bag. I analysen findes også en 

række anbefalinger til det videre arbejde.  

CEFU’s rapporter findes her: 

 

http://www.cefu.dk/emner/forskning-

publikationer/alle-publikationer/kobling-af-skole-

og-praktik-paa-erhvervsuddannelserne.aspx 

 

Dette inspirationshæfte samler op på anbefalingerne i 

CEFU’s rapporter og giver konkrete eksempler fra projek-

terne i programmet som inspiration til det videre arbejde 

på skolerne. 

 

FoU-program om betydning af tæt kobling 
mellem skole og praktik 

 

 

En af opgaverne i erhvervsuddannelserne er at skabe en god sammenhæng mellem det eleverne 
lærer i skolen og det de lærer i praktikken. Derfor har 18 skoler afprøvet forskellige veje til at 
styrke koblingen mellem skole og praktik – både ved at understøtte en god dialog med praktik-
virksomhederne om elevernes læring og ved at lade eleverne løse opgaver, der går på tværs af 
skoleperioder og praktikperioder.  
  

I dette hæfte kan lærere og ledere i erhvervsuddannelserne finde inspiration til arbejdet med at 

skabe en god sammenhæng mellem skole og praktik.  

 

DELTAGENDE SKOLER I PROGRAMMET 

 
 

Randers Social- og Sundhedsskole 

Århus Social- og Sundhedsskole 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia- 

Vejle-Horsens 

Social- og Sundhedsskolen Fyn 

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 

Aarhus Business College  

Roskilde Handelsskole 

Svendborg Erhvervsskole 

Tietgen Teknisk Skole Silkeborg 

Tradium 

Learnmark 

Roskilde Tekniske Skole 

Skive Tekniske Skole  

EUC Nordvest 

Mercantec 

Tech College Aalborg 

CPH West 

CELF 

 

http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/alle-publikationer/kobling-af-skole-og-praktik-paa-erhvervsuddannelserne.aspx
http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/alle-publikationer/kobling-af-skole-og-praktik-paa-erhvervsuddannelserne.aspx
http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/alle-publikationer/kobling-af-skole-og-praktik-paa-erhvervsuddannelserne.aspx
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Det er en forudsætning, at både skolen og praktikvirk-

somheden ved, hvad eleven kan, hvis det, eleven arbej-

der med, og elevens læreproces i skolen og i virksomhe-

den skal understøtte hinanden.  

 

Derfor er der ofte behov for en mere tydelig dialog mel-

lem elev, skole og praktik om det, eleven har lært og 

kommer til at lære på skolen, og hvad eleven har arbej-

det med i praktikken.  

 

Gode råd til styrket dialog med  
praktiksteder  
Resultaterne i FoU-programmet peger på nogle gode råd 

til arbejdet med at styrke dialogen med praktikvirksom-

hederne.  

 

Skolen tager initiativet 

Initiativet til en styrket dialog med praktikstederne kom-

mer typisk fra skolen.  Det forudsætter fx at skolen: 

 holder løbende kontakt til virksomhederne  

 er bevidst om kulturforskelle. Virksomhedernes for-

mål er ikke oplæring af elever, men at udføre bestilte 

opgaver. Det er derfor vigtigt at tale om oplæring i 

tæt sammenhæng med produktionen eller opgaver-

ne i virksomheden. 

 

 

 

Aftal formål med dialog 

En god dialog med praktikstederne er en dialog, hvor 

elevens læring er i fokus.  

 

Meningen med dialogen skal være så tydelig og konkret 

for praktikstederne som muligt. Det kan fx handle om at: 

 blive enige med praktikvirksomhederne om formålet 

med en styrket dialog 

 aftale præcist, hvad I vil tale om. Husk, at det er 

elevens læring, der skal være i fokus 

 lave en klar forventningsafstemning med praktikste-

derne om, hvor meget tid der skal bruges på at tale 

med hinanden. 

 

En god dialog kan være afsæt for at bringe elever-

nes kompetencer bedre i spil   

En god dialog med praktikstederne kan være med til at 

styrke sammenhængen i uddannelsen for eleverne. 

Samtidig kan en god dialog gøre virksomhederne mere 

opmærksomme på de nye kompetencer, eleven har med 

sig efter en skoleperiode og derved give eleverne nogle 

andre typer opgaver, end de hidtil har arbejdet med – 

opgaver, hvor elevens nye kompetencer bliver anvendt 

og udviklet. 

 

  

Dialog med praktiksteder 

 

 

Noget af det, der kan styrke koblingen mellem elevernes læring i skole og praktik, er en øget 

dialog mellem elev, skole og elevernes praktiksteder. Erfaringerne fra forsøgene i dette program 

viser, at elevens læring skal sættes i centrum, hvis dialogen mellem skolen og praktikstederne 

skal understøtte sammenhængen. 
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Dialog med praktiksteder kan fx handle om: 

 at gøre status med eleven over hans/hendes læring, 

så skole og praktiksted kan justere opgaver og oplæ-

ring. Det kan danne afsæt for at udfordre eleven 

bedst muligt 

 at styrke elevernes motivation og tydeliggøre sam-

menhængen i elevens læring på tværs af praktik og 

skole ved at sætte ord på de mål, der knytter sig til 

uddannelsens skoledele og praktikdele, fx ved at 

”oversætte” dem til hverdagssprog og tale om, hvad 

eleven konkret får ud af forskellige typer opgaver og 

arbejdet med det teoretiske stof.  

 

Der er eksempler på to former for dialog med praktik-

virksomheder i dette forsøgs- og udviklingsprogram: 

 

 Informationsmøder for virksomheder, elever og 

eventuelt også deres forældre 

På møderne blev både virksomheder og elever intro-

duceret sammen til uddannelsens elementer og til de 

mål, der gælder for skoledelen og for praktikdelen. 

Logbog eller praktikerklæringer blev også vist frem. 

 

 Trepartssamtaler mellem en elev, elevens lærer 

og elevens praktikvirksomhed 

De faglige samtaler tog udgangspunkt i elevens læ-

ring. Der var i dette program gode erfaringer med at 

bruge logbog eller en anden oversigt, fx EL-VI-SK, 

der beskriver elevernes læring og de elementer, der 

indgår i uddannelsen. 
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Redskab til at synliggøre elevernes læring 

Når skolerne arbejder med at styrke dialogen med prak-

tikstederne om elevernes læring, kan et skriftligt redskab 

være med til at synliggøre rammerne for samtalerne.  

 

Et skriftligt redskab kan give et fælles afsæt for denne 

snak, og det kan være en måde synligøre og drøfte de 

forskellige vurderinger af elevernes lærerproces, der kan 

være i spil – herunder også elevens egen vurdering.  

 

En bred forståelse af redskab 

Nogle af forsøgene i FoU-programmet har drejet sig om 

udvikling af et redskab som grundlag for dialogen med 

praktikstederne. Forsøgene peger på, at et godt dialog-

redskab formidler målene med elevernes uddannelse på 

en tydelig og letforståelig måde. Et godt redskab viser 

også, hvilke mål eleverne skal nå i praktikken, og hvilke 

der hører til i skoleperioderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle uddannelser har fra de faglige udvalg en detaljeret 

logbog eller nogle praktikerklæringer, som kan være et 

tilstrækkeligt redskab i dialogen med virksomhederne. 

Det er dog ikke alle uddannelser, hvor det er tilfældet, så 

nogle skoler har i programmet udarbejdet nye redskaber, 

som er mere konkrete end dem fra de faglige udvalg. 

 

Redskaber skal være nemme at læse og opdateres 

løbende 

En erfaring fra FoU-programmet er, at et redskab, der 

skal danne grundlag for en god dialog med praktikste-

derne om elevernes læring, skal være konkret, let at læse 

og overskueligt sat op. 

 

Det er vigtigt løbende at opdatere og justere de redska-

ber, man bruger, så det er de gældende kompetencemål 

og praktikmål, der fremgår af redskabet. 

 

Redskaber til dialog 

 

 

I dialogen med praktikstederne er en tydelig rammesætning vigtig. Det kan være logbogen eller 

praktikerklæringerne fra det faglige udvalg – eller det kan være et redskab, som skolen selv  

udvikler, der rammesætter dialogen med praktikvirksomhederne. En god ramme kan være med-

virkende til en bedre dialog. 
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EKSEMPLER PÅ REDSKABER TIL DIALOG MED PRAKTIKSTEDER  

 
 

Pixibog, Tietgen 

På handelsskolen Tietgen i Odense har eleverne haft en pixibog med ud til deres praktiksteder, hvor skolen har samlet oplys-

ninger om, hvad eleverne har lært i den forgangne skoleperiode, og hvilke mål der gælder for praktikken. Pixibogen kan prak-

tikvejlederen have i lommen og tage frem i aktuelle samtaler med eleven i det daglige arbejde.  

 

Praktikvirksomhederne oplever, at pixibogen er ”guld værd”, og eleverne bliver motiverede af at tale med vejlederen om, 

hvordan det, de har lært på skolen, kan blive sat i spil i praktikken. 
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EKSEMPLER PÅ REDSKABER TIL DIALOG MED PRAKTIKSTEDER 

 
 

Plakat, Tech College Aalborg 

Eleverne på lastvognsmekanikeruddannelsen på Tech College Aalborg har en plakat hængende på skolen, der synliggør de 

mål, der gælder for praktikken. Lærerne og eleverne oplever, at plakaten kan synliggøre, når praktikkens elementer bliver ind-

draget i skoleundervisningen.  

 

Desuden får eleverne et skema med, når en praktikperiode begynder. Her er kompetencemålene for skoleperioderne oversat 

til konkrete læringsmål for eleverne. Skemaerne giver desuden de oplæringsansvarlige i praktikvirksomhederne mulighed for 

at afkrydse de mål eleverne når i praktikken. 

 

Skemaerne fungerer som grundlag for en dialog mellem skole og praktikstederne om, hvordan elevens arbejde i praktikken 

kan knytte an til det teoretiske, eleven har lært på skolen. 
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ELVISK 

Nye erfaringer med elektronisk dialogredskab på Mercantec 

På Mercantec har der på data- og kommunikati-

onsuddannelsen i flere år været anvendt et dia-

logredskab mellem skole og praktik – EL-VI-SK – 

som er udviklet på skolen. 

 

I dette FoU-projekt er der udviklet en elektro-

nisk formular, hvor virksomheden og eleven i 

fællesskab kan beskrive de områder, som eleven 

har arbejdet med i den forgangne praktikperio-

de. I EL-VI-SK kan elevens niveau indenfor det 

enkelte arbejdsområde også markeres. EL-VI-SK 

fungerer som praktikerklæring, og skolen mod-

tager 

Her kan du se redskabet:  

http://www.elvisk.dk/ 

 

 

 

FORUMTEATER 

Samarbejde om forståelse af læring i praktikken 

På SOSU Fredericia-Vejle-Horsens har projektet 

handlet om, at eleverne inden en praktikperiode 

skulle afprøve konkrete praksissituationer i form 

af forumteater og bearbejde disse i samarbejde 

med vejledere fra praktikken. 

 

En udbredt nervøsitet blandt mange elever på 

social- og sundhedsuddannelserne for at begyn-

de i praktikken var baggrunden for at afprøve 

forumteater som redskab til at koble praktikken 

tættere til elevernes erfaringer på skolen.  

 

I arbejdet med elevernes forestillinger om, hvad 

det vil sige at være i praktik, skulle de først ud-

arbejde en fortælling om deres forventninger til 

en kommende praktikperiode. Elevfortællinger-

ne blev omsat til små teaterforestillinger, der 

blev fremført af elever, praktikvejledere og læ-

rere på skolen. 

I den efterfølgende praktikperiode inddrog 

praktikvejlederne de dilemmaer og bekymrin-

ger, som var fremkommet gennem forumteate-

ret. Både lærerne og praktikvejlederne vurderer, 

at eleverne ikke på samme måde som tidligere 

havde ”glemt” teorien i praktikken, fordi de 

sammen med praktikvejlederne i højere grad fik 

talt om det teoretiske i forbindelse med ar-

bejdsopgaverne i praktikperioden. Samtidig blev 

elevernes nervøsitet med hensyn til praktikperi-

oden mindre, fordi de gennem forumteateret 

havde fået trænet nogle konkrete dilemmaer og 

situationer, de havde været nervøse for. 

 

http://www.elvisk.dk/
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Opgaver på tværs 

En opgave, der går på tværs af skole og praktik, kan 

være med til at gøre det tydeligt for eleven, hvordan det, 

der er lært på skolen, kan bruges i praksis. Eller hvordan 

det, de har arbejdet med i praktikken, knytter sig til det 

teoretiske i elevernes uddannelse. 

 

Virksomhederne kan også få øjnene op for nogle nye 

kompetencer hos eleverne, hvis de fx arbejder videre 

med en opgave på skolen, som de har løst i praktikken. 

Eller elever kan bidrage til udvikling og nye vinkler på 

arbejdsopgaver i praktikvirksomheden.  

 

Ofte er det op til skolen at planlægge en opgave, der går 

på tværs af skole og praktik. I enkelte uddannelser er der 

i uddannelsesordningen indskrevet en såkaldt prakti-

kumopgave. Det gælder fx maleruddannelsen og ud-

dannelsen til skiltetekniker. 

 

Involver praktikstedet 

Det er vigtigt, at elevens vejleder eller oplæringsansvarli-

ge i praktikvirksomheden bliver involveret, hvis en elev 

skal arbejde med en opgave i løbet af en praktikperiode. 

Vejlederen eller den oplæringsansvarlige bør fx være 

med til at beslutte, hvad formålet og forventningerne er. 

 

 

Praktikvirksomheden skal frigive tid til eleven, og derfor 

er det afgørende, at praktikstedet kan se en mening med 

eller et fagligt relevant udbytte af den konkrete opgave. 

Uanset hvordan skolen vælger at involvere elevernes 

praktikvirksomheder, er det vigtigt, at det er helt tyde-

ligt, hvad det er, eleven skal, og hvor lang tid virksomhe-

den skal afsætte til elevens arbejde. 

 

Når skole og praktikvirksomheder arbejder sammen om 

meningsfulde opgaver for eleverne på tværs af skolepe-

rioder og praktikperioder, er der god mulighed for, at 

eleverne bliver bedre til at reflektere over sammenhæn-

gen og bliver mere motiverede for at arbejde med de 

teoretiske begreber, der knytter sig til uddannelsen. 

 

Forbered eleven godt 

Inden eleverne skal arbejde med en skoleopgave i prak-

tikken, er det også vigtigt, at skolen har forberedt ele-

verne på, hvad der forventes af dem. Desuden skal det 

være helt tydeligt, hvornår og hvordan eleven kan arbej-

de med opgaven i praktikvirksomheden.  

 

Hvis eleven i forbindelse med opgaven skal have kontakt 

til andre personer i sin praktikvirksomhed, er det vigtigt, 

at eleven hilser på dem inden, og at de involverede er 

klar over, at eleven er i gang med den givne opgave. 

Opgaver på tværs af skole og praktik 

 

 

En opgave, der går på tværs af skole- og praktikperiode, kan være med til at styrke elevernes 

oplevelse af, at det, de lærer i undervisningen på skolen, har værdi for deres arbejde og læring i 

praktikvirksomheden. Og opgaverne kan være en mulighed for at arbejde videre med nogle 

konkrete udfordringer fra praktikken, når eleven er på skolen. 
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Logbog og portfolio kan gøre elevernes læring 

synlig 

Når det, eleverne har arbejdet med, fastholdes i en port-

folio eller en logbog, giver det eleverne mulighed for at 

se tilbage på det, de har lært, og reflektere over det i en 

ny sammenhæng.  

 

Forsøgene viser, at eleverne har god gavn af at tænke 

deres læring fra praktikken med, når de arbejder videre 

på skolen – og tænke deres erfaringer fra praktikvirk-

somheden ind i arbejdet på skolen. 

 

En logbog eller portfolio kan udarbejdes af eleverne selv, 

og dokumentation af deres arbejde kan fx være billeder, 

video eller tekst.  

 

En logbog kan være en god måde at overlevere viden på 

om den læring, der er foregået i praktikken, når eleven 

skal videre i en skoleperiode. Et af forsøgene viser, at 

elevernes egen fotodokumentation af arbejdet i praktik-

ken kan styrke motivationen for at arbejde videre med 

de mere teoretiske elementer i skoleperioderne. 

Synliggør elevernes læring 

 

 

Fastholdelse og synliggørelse af elevernes læring er en af forudsætningerne for at arbejde sy-

stematisk med at koble elevernes læring i skolen og i praktikken. En logbog eller portfolio som 

eleven selv udarbejder, kan være en måde at gøre elevernes læreprocesser synlige og øge ele-

vernes motivation for uddannelsen. 

 

 



SYNLIGGØR ELEVERNES LÆRING 

 TÆT KOBLING MELLEM SKOLE OG PRAKTIK 13 

 

 

 

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT 

 
Østbanegade 55, 3. 
2100 København Ø 
 
T 35 55 01 01 
E eva@eva.dk 
H www.eva.dk 

Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten  
af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden,  
der bruges på alle niveauer – fra institutioner og skoler til  
kommuner og ministerier. 
 
Læs mere om EVA på vores hjemmeside, www.eva.dk.  
Her kan du også downloade alle EVA’s udgivelser  
– trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandel. 

Tæt kobling mellem skole og praktik 

© 2015 Danmarks Evalueringsinstitut 

 

Foto 

Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard 

 

Citat med kildeangivelse er tilladt 

 

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk 

 

ISBN: (www) 978-87-7958-854-7 

 


