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Sammenfatning 

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan lærepladser kan arbejde didaktisk med at styrke 

erhvervsuddannelseselevers læring. Termen ’didaktisk’ skal, i denne sammenhæng, forstås i bred forstand som 

udtryk for lærepladsens konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse af elevernes oplæringsforløb - inkl. de 

læringsmæssige overvejelser, man gør sig på lærepladsen i den forbindelse. I både forskningen og den politiske 

debat inden for dette felt har spørgsmålet vedrørende ’den gode læreplads’ været til diskussion gennem en 

længere årrække (Koudahl, 2016). I debatterne peges ofte på, at kvalitet i oplæringen er nøglen til at sikre, at det 

fremadrettet vil være muligt at rekruttere og fastholde et øget antal elever på erhvervsuddannelserne1. Flere har 

gennem de senere år udviklet bud på, hvordan kvaliteten i vejledningen og oplæringen kan øges og elevernes 

læring styrkes (se fx Bisgaard, 2018; Nielsen, Louw & Katznelson, 2021). Dette projekt bygger på disse studier og 

søger at udvide indsigterne gennem undersøgelse af, hvordan elevers læring konkret bliver til på lærepladserne i 

udvalgte brancher. Dette med henblik på at udvikle viden om, hvad lærepladserne kan gøre didaktisk for at skabe 

gode oplæringsforløb for eleverne.  

Projektet bygger på en antagelse om, at der skabes forskelligartede læringsvilkår - og muligheder i mødet mellem 

eleven og den enkelte læreplads, hvilket resulterer i divergerende oplæringsforløb (Jørgensen, 2016; Billet, 2014; 

2010; Wilbrandt, 2002). Der er derfor behov for at få et indblik i praksis omkring læring på lærepladserne og, på 

baggrund af dette empiriske indblik, at fremanalysere nogle didaktiske tilgange, der kan føre til en styrkelse af 

elevens læring på lærepladserne. Projektets titel ’Lærepladsernes didaktiske mulighedsrum’ refererer til hensigten 

om at undersøge de didaktiske potentialer og barrierer på lærepladserne, der samlet set rammesætter 

mulighedsrummet for at skabe god tilrettelæggelse og gennemførelse af læringsforløb for eleverne.  

Undersøgelsen af det didaktiske mulighedsrum indeholder et blik for både potentialer og barrierer i 

lærepladsernes oplæring af elever: Hver arbejdsplads rummer forskellige læringsmuligheder og -barrierer, hvilket 

bl.a. er afhængig af de tilgange til eleven, der eksisterer hos oplæringsansvarlige og ansatte på lærepladsen i 

læringsmiljøet (Billet, 2014). Ligeledes afhænger læringsmulighederne af en række andre faktorer så som de 

fysiske rammer, materialer mv., der er tilgængelige på den enkelte arbejdsplads samt lærepladsens grad af 

dedikation og prioritering af elevens læring (DEG, 2020). Læringsmulighederne kan ligeledes afhænge af faktorer 

som elevens egen tilgang, forståelse og engagement i læreprocessen samt af lærepladsernes samarbejde med 

skoler og oplæringsvejledere. Hertil kommer, at lærepladsen – som alle andre arbejdspladser – er underlagt en 

række økonomiske, sociale og politiske vilkår som medvirker til at definere deres muligheder for at skabe 

meningsfulde læringsforløb hos eleverne (Hersom, 2020). Disse opmærksomhedspunkter skitseres samlet i 

nedenstående foreløbige model om lærepladsernes didaktiske mulighedsrum. Opmærksomhedspunkterne vil 

 
1 Statisk fra UMV viser, at mens der i gennemsnit er 16,2 procent, der falder fra på grundforløbet, er der i gennemsnit 13,1 procent, der 

falder fra op til et år efter, de er påbegyndt hovedforløbet, hvor alle lærlingene typisk har været i deres første oplæring (UVM, 2021). 
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blive udfoldet gennem projektets undersøgelser i en forventning om at få nye indsigter i lærepladsernes 

muligheder for at skabe gode oplæringsforløb for eleverne.       

 

 

        Model 1 

  

Landskabet ser dog meget forskelligt ud på de danske arbejdspladser, og læringsvilkårene skabes i høj grad ved 

forhandlinger i mødet mellem elevens forståelser og lærepladsens forståelser (Nilsen, Louw & Katznelson, 2021). 

Dette projekt søger at undersøge, hvad der sker i mødet mellem forskellige læringsforståelser hos elever og 

lærepladser, samt i mødet mellem de forskellige faktorer som illustreres i modellen ovenfor. På baggrund af 

undersøgelser og analyser af elevers læringsforløb i fem udvalgte brancher vil projektet undersøge lærepladsernes 

didaktiske mulighedsrum ud fra mødet mellem de forskelligartede faktorer og forståelser, og derudfra udarbejde 

forslag til måder hvorpå oplæringen kan anskues og gribes an. Dette med en intention om at kvalificere 

oplæringen på forskelligartede lærepladser. Der vil blive foretaget analyser af læring på lærepladser med afsæt i 

kvalitative og kvantitative data, som genereres i regi af projektet, samt et litteraturstudie, hvilket vil føre til en 

række konkrete opmærksomhedspunkter ift. oplæringsforløbenes tilrettelægges og gennemførelse.  
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ændringer på 
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materialer  

Lærepladsernes 
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Elevens tilgang forståelse 
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Som en vigtig del af undersøgelsen af lærepladsernes didaktiske mulighedsrum, sættes fokus på hvordan 

succesfulde, gode og eksemplariske lærepladser arbejder didaktisk med læring. Derfor vil udvælgelsen af ti 

lærepladser i fem forskellige brancher ske med udgangspunkt i de senere års kåring af ’årets læreplads’ og ’årets 

innovative læreplads’ i Danmark (aaretslaereplads.dk/aarets-laereplads). Disse kåringer er funderet i elevernes 

egne indstillinger af deres lærepladser, som eleverne mener har udmærket sig fagligt, innovativt, socialt, kollegialt 

og ledelsesmæssigt. Det er forventningen, at disse lærepladser samlet kan bidrage med viden om det didaktiske 

mulighedsrum, samt indblik i hvordan de håndterer dette på inspirerende måder i relation til elevernes oplæring. 

Dette som bidrag til projektets målsætning om at udvikle og beskrive en række forskellige forskningsbaserede 

forslag til oplæringsdidaktik, som vil kunne genkendes og konkret benyttes i både offentlige og private 

virksomheder.   

Konkret vil projektet bidrage med: 

- Et systematisk litteraturstudie af den nationale og internationale forskningslitteratur omhandlende 

oplæringspraksis og didaktiske muligheder og barrierer på lærepladserne (primo 23). 

- Et empirisk kvalitativt studie af oplæringspraksis i fem udvalgte brancher, hver repræsenteret ved to 

arbejdspladser, der har været nomineret til årets læreplads (medio 2023).  

- Løbende formidling af projektets resultater gennem oplæg, formidlingsprodukter samt forskningsartikel. 

Desuden gennemfører Tænketanken DEA en registerundersøgelser og en survey vedr. elevernes oplevelse af 

kvalitet i forbindelse med deres oplæring (se bilag 1). 

Projektet foreslås videreført i 2024 med iværksættelse af aktionsforskningsforløb i samarbejde med lærepladser 

fra de fem udvalgte brancher med fokus på kvalificering af lærepladsernes didaktiske mulighedsrum samt 

udarbejdelse af forankringsmodel til styrkelse af lærepladsers didaktik (se forslag i bilag 2).  

Baggrund 

De danske erhvervsuddannelser er indrettet efter vekseluddannelsesprincippet, hvorfor ca. 2/3 af uddannelsen 

foregår uden for skolen som ansættelse på en arbejdsplads - enten i den offentlige eller den private sektor. Denne 

vekslen mellem forskellige læringsarenaer giver – og har historisk givet – eleverne en række muligheder og 

udfordringer (Jørgensen, 2012; Juul, 2020). Det har gennem længere tid været kendt, at eleverne møder visse 

udfordringer i denne del af deres uddannelse (Aarkrog, 2012). 

Forskellige studier har gennem årene beskrevet, hvad der rent overordnet karakteriserer et læringsforløb på 

skolen og på lærepladsen, bl.a. i forholdet mellem produktionslogik og læringslogik på lærepladsen (se fx 

Jørgensen, 2004). Her peges der bl.a. på, at de to læringsarenaer er defineret af to forskellige læringslogikker, 

hvad der af nogle også beskrives som henholdsvis en ’udviklingsorienteret læring’ og en ’reproducerende læring’ 

(Bisgaard, 2018). Flere har påpeget, at der er et behov for øget samspil mellem de to læringsarenaer (se fx 

Bottrup & Jørgensen, 2004; Bisgaard, 2018). I disse diskussioner har teorier om transfer haft stor indflydelse, da 
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de har understreget nødvendigheden af at arbejde aktivt med at skabe forbindelse mellem læring, der finder sted i 

forskellige kontekster (se fx Aarkrog, 1997; 2003a; 2003b; 2004; 2010). 

I nyere studier har fokus været rettet mere eksplicit mod de læringsforløb eleverne indgår i på lærepladsen (se fx 

Bisgaard, 2018). Mere præcist har man undersøgt mødet mellem elever fra erhvervsuddannelserne og 

arbejdsmarkedet. Her påpeges det fx, at eleverne ofte vægter sociale faktorer højt i deres vurdering af kvalitet i 

oplæringen, hvorimod virksomhederne har fokus rettet mod det faglige indhold (Koudahl, 2016). Nylig 

forskning inden for feltet har understreget, at kvaliteten af læring på lærepladsen er betinget af, at både lærlinge 

og virksomheder bliver bevidste om de divergerende forventninger til læring, som de møder op med og skaber i 

mødet med hinanden (Nielsen et al., 2021). 

I dette projekt trækkes på en række indsigter genereret i flere af de nævnte studier, og projektet adskiller sig fra 

de andre studier ved specifikt at fokusere på læring og det didaktiske mulighedsrum på lærepladsen. Dette med 

henblik på at undersøge hvordan man på forskellig vis kan styrke læringen for eleverne under selve deres 

oplæringsforløb på arbejdspladserne. Projektet bidrager til de eksisterende studier af læring på lærepladsen ved at 

rette fokus mod forskellige didaktiske betingelser og mulighedsrum for læring med den opmærksomhed, at 

betingelserne ikke kun defineres internt på lærepladsen, men også skabes i mødet mellem elever og lærepladser 

samt i mødet mellem de forskellige andre faktorer omkring lærepladsernes didaktiske mulighedsrum - 

anskueliggjort i model 1.  

Udfordringer, vilkår og ændringer på lærepladserne 

Af model 1 fremgår det bl.a., at de didaktiske betingelser kan være påvirket af de nuværende ’udfordringer, vilkår 

og ændringer på lærepladserne’. Lærepladserne er en del af større samfundsmæssige og økonomiske 

sammenhænge, som medvirker til at skabe både muligheder og begrænsninger for de didaktiske betingelser i 

elevens læring.  Som eksempler kan nævnes en række eksisterende udfordringer, som allerede i dag er 

definerende for det faglærte arbejdsmarked. En af de mest presserende omhandler rekruttering og fastholdelse. 

En fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2021) anslår, at Danmark kommer til at mangle 99.000 

faglærte i 2030 (AE, 2021). For at håndtere denne udfordring skal lærepladserne tage højde for, hvordan 

forskellige typer af elever kan have forskellige læringsbehov og kan skabe inkluderende læringsmiljøer samt 

rumme en heterogen elevgruppe. 

Derudover er behovet for fleksible kompetencer er stigende, da fremtidens faglærte skal være klædt på til at 

kunne håndtere de nye udfordringer, som den teknologiske udvikling og den grønne omstilling medfører (se fx 

VIVE, 2018; Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, 2017). Concito påpeger i forlængelse af 

dette, at der særligt vil være behov for smede, elektrikere og VVS’ere med de rette kompetencer (Concito, 2022; 

se også AE, 2022). Selvom både automatisering og digitalisering forventes at stille nye krav til de tekniske 

kompetencer blandt faglærte, påpeger Tænketanken DEA, at de sociale kompetencer i langt højere grad vil være 

afgørende for fastholdelse på det danske arbejdsmarked (Altinget, 2021). Sådanne udfordringer kan påvirke de 
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didaktiske betingelser for de læringsforløb, elever gennemgår på lærepladserne – set i samspil med de andre 

faktorer omkring lærepladsernes didaktiske mulighedsrum.  

I flere år har der været fokus på, hvordan læring på arbejdspladsen generelt set kan være nøglen til at løse 

videnssamfundets eskalerende behov for kompetenceudvikling (se Andersen et al., 2004). Med dette peges især 

på de muligheder for læring på arbejdspladser, som tilbydes gruppen af ufaglærte. Blandt denne gruppe er fokus 

særligt på muligheden for voksenlærlingeforløb. Der kan dog være stor forskel på unge og voksne elevers 

forudgående erfaringer med at være på en arbejdsplads,  og dermed deres forudsætninger for at kunne 

imødekomme eksplicitte såvel som implicitte forventninger i oplæringsperioden (Wilbrandt, 2002; Nielsen et al., 

2021). På baggrund af dette kan det antages, at læringsforløb for voksne giver nogle andre udfordringer og vilkår 

på lærepladserne, som influerer på lærepladsernes didaktiske mulighedsrum. 

I projektet vil der derfor være en løbende opmærksomhed på udfordringer og vilkår som disse set i samspil med 

de andre faktorer, der indvirker på lærepladsernes didaktiske mulighedsrum. Herunder vil der være fokus på 

møder og forhandlinger mellem de oplæringsansvarlige og ansattes didaktiske tilgange til elevens læring på den 

ene side, og elevernes tilgang, forståelse og engagement i læreprocessen på den anden. Dette med henblik på at 

skabe forskningsbaseret viden om, hvad der skal til for atoplæringsdidaktik kan forankrespå lærepladserne.     

Projektets formål 

Projektets formål er at tilvejebringe et opdateret og systematisk vidensgrundlag for, hvordan elevernes læring og 

deltagelse udfolder sig på lærepladserne for at kunne bruge denne viden i den fremtidige uddannelse af elever. 

Dette som forudsætning for at kunne udvikle didaktiske redskaber, der kan understøtte og styrke lærepladsernes 

uddannelsesopgaver, og derved medvirke til at forme og kvalificere fremtidig læring på arbejdspladsernehos både 

unge og voksne elever. 

Forskningsspørgsmål 
Formålet er at undersøge og skabe udvikling af lærepladsernes didaktiske mulighedsrum, og gennem det samlede 

undersøgelsesarbejde vil projektet søge at besvare følgende spørgsmål: 

• Hvad kendetegner lærepladsernes didaktiske mulighedsrum?  

• Hvordan kan forskellige lærepladser didaktisk udvikle og organisere elevers oplæring?  

• Hvordan kan denne viden omsættes i oplæringsdidaktik, der konkret kan forankres på forskellige former 

for lærepladser?   

Disse spørgsmål vil blive belyst via en række underspørgsmål:  

- Hvilke pædagogiske og didaktiske tilgange fremhæves i forskningslitteraturen som særligt fordelagtige ift. 

at øge elevers læring på arbejdspladsen? 

- Hvilke muligheder for læring og deltagelse oplever eleverne på deres læreplads?  
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- Hvilke didaktiske tilgange og organiseringer af læring anvender lærepladserne?  

- Hvilke gode eksempler er der på lærepladsernes didaktiske arbejde med elevernes læring? 

- Hvordan opleves oplæringsforløbene af oplæringsansvarlige og andre ansatte på lærepladserne? 

Som led i DEA’s delundersøgelse besvares desuden flg. undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvad finder elever og lærlinge vigtigt ift. kvaliteten af deres læreplads? 

- Hvilke sammenhænge er der mellem strukturelle karakteristika ved lærepladser og lærlinges resultater? 

Teoretisk afsæt  

Undersøgelsen omhandler lærepladsernes didaktiske mulighedsrum via opmærksomheder på mødet mellem 

elever, lærepladser og rammemæssige vilkår, som beskrevet i model 1. I undersøgelsen af disse møder trækkes på 

et sociokulturelt og socialkonstruktivistisk læringssyn (fx Lave, 1999; Lave & Wenger, 2003). Dette med fokus på 

hvordan mulighederne for læring både defineres af forskellige vilkår og betingelser for læring samt skabes i 

samspillet mellem de aktører, der er dele af en specifik læringssammenhæng – i kombination med de andre 

aspekter af det didaktiske mulighedsrum. Andre studier har anlagt lignende perspektiver på deltagelsesbaner og i 

forlængelse heraf fulgt unges hverdag, som den former sig i skolen, på lærepladser, på skolehjem og i fritiden (fx 

Steno, 2015).  

I dette projekt vil fokus primært være rettet mod de didaktiske muligheder på lærepladserne og forståelsen af 

hvad der sker i mødet mellem elev og læreplads. Der tages derfor bl.a. teoretisk afsæt i ’Praksislæringsmodellen’ 

(Hersom, 2017: 2019), som er en didaktisk refleksionsmodel vedr. praksislæring, udviklet i regi af 

erhvervsuddannelserne og i udgangspunktet målrettet undervisningen i erhvervsuddannelsernes skoledel. I dette 

projekt tages afsæt i modellen som et udgangspunkt for at undersøge de didaktiske prioriteringer, der foretages af 

oplæringsansvarlige (og andre ansatte) på lærepladserne. Modellen tilbyder nogle dikotomierog variationer 

derimellemsom veje til at reflektere over, hvordan man som fx oplæringsansvarlig indgår i læreprocesser med 

eleverne, og hvad man som oplæringsansvarlig prioriterer, at eleverne skal lære. Modellen skitserer bl.a. et 

kontinuum mellem åben og lukket didaktisk rammesætning, hvor den oplæringsansvarlige, ved lukket 

rammesætning, på forhånd vil have fastlagt hvordan eleven skal lære, og, ved åben rammesætning derimod vil 

overlade en stor del af de didaktiske valg til eleven selv. Ved lukket faglig klassifikation vil den 

oplæringsansvarlige på forhånd have defineret hvad eleven skal lære, og ved åben klassifikation vil den 

oplæringsansvarlige i høj grad overlade det til eleven selv at definere læringsindhold og mål. Pointen er, at 

prioriteringerne ofte vil ligge et sted midt imellem og samtidig vil være afhængig af hvilken branche og elev der er 

tale om (ibid.). Praksislæringsmodellen vil være et af udgangspunkterne i projektets kvalitative undersøgelsesdel, 

og vil ligeledes blive benyttet i projektets aktionsforskningsdel, såfremt denne fase kan gennemføres (se bilag 2).      
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Metodisk design  

For at tilvejebringe et vidensgrundlag for, hvordan elevernes læring og deltagelse udfolder sig på lærepladserne, 

vil der blevet foretaget et litteraturstudie samt kvalitative undersøgelser. Hertil kommer en survey og 

registerundersøgleser, der foretages af DEA (se bilag 1). Processen kan anskueliggøres således:   

 

Figur 1 Del-elementer i det metodiske design 
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Litteraturstudie 

Projektet vil tage afsæt i et litteraturstudie med det formål at skabe viden om, hvordan eksisterende 

oplæringspraksis samt didaktik og læring på arbejdspladsen beskrives i den nationale og internationale 

forskningslitteratur.  Studiet vil bl.a. have et internationalt fokus, idet der vil blive foretaget en række systematiske 

søgninger i udvalgte datadaser, herunder ERIC, Education Research Complete, British Education Index, Scopus, 

Web of Science samt Google Scholar. Materialerne fra denne søgning vil blive gennemgået, hvormed det sikres, 

at de lever op til kriterierne for søgningen, dvs.  forskningsspørgsmålet. 

Formålet med litteraturstudiet er at udarbejde en forskningsoversigt over, hvad vi lige nu ved om arbejdspladsen 

som læreplads. Denne oversigt skal desuden belyse hvilke konkrete tiltag, der kan styrke elevernes læring på 

lærepladsen. Litteraturstudiet har således til hensigt at afdække den opdaterede viden i form af forskningsartikler, 

rapporter, oversigter og undersøgelser, publiceret i hovedsageligt Danmark (og Skandinavien) inden forfeltet i 

løbet af den seneste årrække.  

Litteraturstudiet vil danne udgangspunkt for den kvalitative undersøgelse, idet litteraturstudiet formodes at give 

nye perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med læring på lærepladserne og hvad der kan fremme og hæmme 

elevernes læring på lærepladsen i forskellige sammenhænge og ved forskellige læringsbetingelser. Disse indsigter 

vil medvirke til at kvalificere spørgsmålene i de interviewguides, der udvikles i projektets kvalitative 

undersøgelsesdel. Forskningsoversigten vil som minimum blive formidlet i et vidensnotat og evt. i en podcast.  

Deltagende observationer og interviews 

I forhold til undersøgelsen af elevers og oplæringsansvarliges perspektiver på læretiden, gennemføres en 

kvalitativ undersøgelse i fem udvalgte brancher. Det er som nævnt intentionen i undersøgelsen af lærepladsernes 

didaktiske mulighedsrum at erhverve viden om, hvordan gode lærepladser arbejder didaktisk med elevernes 

læring. Derfor udvælges de ti lærepladser, i fem forskellige brancher, med udgangspunkt i de senere års kåringer 

af ’årets læreplads’ og ’årets innovative læreplads’ i Danmark (aaretslaereplads.dk/aarets-laereplads). Kåringerne 

er baseret på elevernes egne indstillinger af deres lærepladser, og repræsenterer lærepladser der har udmærket sig 

fagligt, innovativt, socialt, kollegialt og ledelsesmæssigt. Udvælgelsen sker i forventningen om, at disse 

lærepladser samlet kan bidrage med viden om det didaktiske mulighedsrum samt et indblik i, hvordan de 

praktiserer oplæringen på inspirerende måder. 

Udvalget vil samtidig ske med henblik på at sikre en vis spredning på erhvervsuddannelsernes forskellige 

hovedområder samt i de typer af brancher som lærepladserne repræsenterer. Desuden vil det være et 

udvælgelseskriterium at lærepladserne både repræsenterer offentlige og private arbejdspladser, samt at de 

udvalgte uddannelser har en vis volumen. I projektet vil der, med udgangspunkt i kåringerne af årets læreplads, 

blive udvalgt lærepladser inden for følgende tre hovedområder: 1. Teknologi, byggeri og transport. 2. Fødevarer, 

jordbrug og oplevelser. 3. Kontor, handel og forretningsservice. Der tages forbehold for justeringer i 

udvælgelsen. 
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Udvælgelsen vil her særligt fokusere på hovedområdet Teknologi, byggeri og transport ud fra argumenter som fx 

handler om, at ca. halvdelen af alle voksenlærlingeforløb finder sted i inden for denne indgang 

(star.dk/media/18149/deskriptiv-analyse-af-voksenlaerlingeordningen.pdf). Desuden estimeres det, at der samlet 

vil være hårdt brug for arbejdskraft inden for denne branche i perioden 2023-2030 særligt til udbygning af grøn 

energiproduktion og omstilling af industrien (AE, 2022).  

Der vil i alt indgå fem brancher, og der vil blive udvalgt to forskellige lærepladser i hver branche således, at der i 

alt indgår 10 lærepladser i den kvalitative undersøgelse. I udvælgelsen af lærepladser vil der blive stilet efter, at de 

tilsammen repræsenterer en bredde både i henhold til størrelse og geografisk placering. Dette kan give et blik for, 

hvordan betingelserne for læring kan se forskellig ud i forskellige sammenhænge. På den anden side vil det være 

en ambition i projektet at identificere fællestræk lærepladserne iimellem, så der efter den empiriske undersøgelse 

(hvis muligt) kan indkredses, hvilke ligheder der eksisterer mellem betingelserne for elevernes læring. 

Den kvalitative dataindsamling vil hovedsageligt bestå af semistrukturerede interviews og i den forbindelse 

desuden en række deltagende observationer blandt de pågældende informantgrupper. Interviews og 

observationer gennemføres i elevernes oplæringsperioder. Der vil være forskel på, hvor mange elever der er 

tilknyttet den enkelte læreplads, men det tilstræbes at interviewe 1-3 elever pr. læreplads a ca. 45 min. varighed og 

1-2 oplæringsansvarlige/mester pr. læreplads a ca. 1 times varighed. Således vil der i alt blive gennemført 

interview med  15-30 elever og 15-20 oplæringsansvarlige/mester/andre relevante ansatte. Interviews vil helt 

eller delvist blive transskriberet af studentermedhjælpere.     

Interviewguides struktureres ud fra nogle prioriterede valg af nedslag set i forhold til forskningsspørgsmål og 

viden fra litteraturstudie om oplæringen på lærepladserne. De deltagende observationer foretages i udvalgte 

situationer i forbindelse med gennemførelsen af interviews. Observationerne fastholdes som noter i relevante 

situationer ud fra observationsguides, der ligeledes er rodfæstet i forskningsspørgsmålene. 

Analyserne fra den kvalitative undersøgelse vil blive perspektiveret af resultaterne fra en survey omkring lærlinges 

oplevelser af kvalitet i oplæringen gennemført af DEA (se bilag 1). 

Målgruppe og vidensomsætning 

Den viden, der genereres i projektet, skal formidles til - og bruges af - erhvervsskolerne og lærepladserne med 

henblik på at kvalificere viden om lærepladsernes didaktiske mulighedsrum, samt skabe indsigter i hvad man kan 

gøre på lærepladserne for at skabe bedre og mere attraktive læringsforløb. Det vil være en ambition at udvikle 

konkret viden, som kan bruges af lærepladserne i deres arbejde med at skabe gode læringsforløb for eleverne. 

Samtidig skal denne viden spilles ind i de strategiske prioriteringer vedr. udvikling af læringsmiljøer på 

lærepladser i både den offentlige og private sektor. Formidlingen vil dels ske i en form, der kan bruges direkte på 

lærepladserne (og af erhvervsskolerne), og dels vil formidlingen blive rettet mod policy-niveauet med henblik på 

at formidle forskningsresultater, der kan bruges som afsæt for at skabe impact i erhvervsuddannelsessektoren.    
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Der vil være involvering og sparring fra CEVEU’s centerfaggruppe. Dette via fælles drøftelser og analysemøder. 

Herudover vil der blive nedsat en følgegruppe bestående af Arnt Louw (lektor, ph.d. ved CEFU, Institut for 

Kultur og Læring, Aalborg Universitet) og Camilla Hutters (centerleder, ph.d..) samt repræsentanter fra faglige 

udvalg/lærepladser og/eller brancheudvalg, der arbejder med læring på arbejdspladsen og elevers læring på 

lærepladsen. 

Tids-, aktivitets- og leveranceplan  

Måned/år Aktiviteter Leverancer 

November 

– december 

2022 

Projektdesign og planlægning af litteraturstudie og 

kvalitativ undersøgelse, herunder kobling mellem 

kvalitative undersøgelse, survey og registeranalyse 

 

Påbegyndelse af litteraturstudie 

Færdig projektbeskrivelse og plan 
for forskningsprojektet 

Januar – 

juni 2023 

Gennemførelse af litteraturstudie 

 

Gennemførelse af interview og observationer på 

udvalgte lærepladser 

 

Gennemførelse af survey og registerundersøgelse 

(DEA) 

Forskningsoversigt der formidler 

resultater fra litteraturstudiet 

(deadline juni 2023) 

 

Vidensnotat/podcast der formidler 

resultater fra litteraturstudiet 

(deadline juni 2023) 

 

 

August – 

december 

2023 

Gennemførelse af interview og observationer på 

udvalgte lærepladser 

 

Gennemførelse af survey og registerundersøgelse 

(DEA) 

 

Analyse og afrapportering af data på tværs af 

litteraturstudie, kvalitativ undersøgelse og surveydata 

Rapport eller bog, der formidler 

undersøgelsens samlede kvalitative 

og kvantitative analyseresultater 

(deadline december 2023)  

 

Formidling af 

undersøgelsesresultater til 

oplæringssteder og erhvervsskoler i 

form af 

vidensnotat/inspirationsmateriale. 

 

Evt. forskningsartikel 
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Måned/år Aktiviteter Leverancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis næste fase af projektet godkendes, planlægges følgende aktiviteter og leverancer  

Hele 2024 

 

Hvis muligt gennemføres et 

aktionsforskningsprojekt for lærepladser med 

løbende følgeforskning 

Udarbejdelse af materialer til 

aktionsforskningsforløb pba. 

undersøgelsen (januar/februar 

2024) 

 

Udarbejdelse af forankringsmodel 

for virksomheders didaktik   

 

 

Januar – 

juni 2025 

Analyse og afrapportering af følgeforskning i 

forbindelse med aktionsforskningsprojektet 

Afslutningsnotat 

Artikel til tidsskrift 
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BILAG 1 Spørgeskemaundersøgelse & registeranalyse (DEA) 
Projektet vil desuden trække på viden produceret gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt 

supplerende registeranalyser foretaget af DEA. 

Spørgeskemaundersøgelsen vil afdække lærlinges oplevelser af kvalitet i oplæringen ved at undersøge elevernes 

opfattelse af forskellige kvalitetsparametre, samt i hvilken udstrækning de oplever, at lærepladsen opnår disse 

kvalitetsparametre. Registeranalysen vil supplere denne undersøgelse ved at belyse strukturelle karakteristika ved 

oplæring i virksomheden samt lærlingenes gennemførelse og efterfølgende beskæftigelse. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil give indsigt i, hvordan eleverne bredt set definerer kvalitet i 

oplæringen. Der vil kunne trækkes på disse indsigter i den empiriske undersøgelse, hvor der netop vil være fokus 

på, hvordan forskellige opfattelser af kvalitet og muligvis læring hos elever og oplæringsansvarlige i det daglige 

arbejde på udvalgte arbejdspladser. Resultaterne fra registeranalysen vil ligeledes give indsigt i, hvordan udvalgte 

karakteristika ved virksomheder såsom antal ansatte, branche, alderssammensætning, sygefravær, geografisk 

placering, hænger sammen med fx lærlingenes sandsynlighed for at gennemføre deres uddannelse. 
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BILAG 2 Aktionsforskningsforløb  
Det er en vigtig ambition at bringe undersøgelsesdelens viden i spil i et konkret samarbejde med lærepladserne. 

Derfor er det forhåbningen at projektet kan fortsættes i en aktionsforskningsfase i 2024, der bygger på den viden 

der er etableret i projektets undersøgelsesdel i 2023. Denne viden sættes i spil via udvikling af materialer til 

lærepladsernes inspiration (fx videoer og/eller podcasts). Samtidig benyttes rapporten som samler den viden der 

er dannet gennem undersøgelsesdelen. Det er formodningen, at undersøgelsens viden kan kvalificeres og 

udfordres gennem et aktionsforskningsbaseret samarbejde med lærepladserne. Aktionsforskningsforløbene 

tænkes dermed ind i projektet således: 

 

Aktionsforskningsforløbet gennemføres i nedenstående fire trin, hvor trin 1 - 3 samtidig gentages fx ved hjælp 

fra de processuelle indsigter, der blev dannet i ’eksperimenthjulet’ 

(uddannelseslaboratoriet.dk/metoder/eksperimenthjulet). Således vil erfaringerne fra trin 2 og 3 blive spillet 

tilbage i det processuelle samarbejde med de faglige udvalg, og herudover vil analyserne i trin 4 ligeledes blive 

diskuteret med de faglige udvalg/brancheorganisationer: 

1. Interviews med repræsentanter fra de fem faglige udvalg/brancheorganisationer (herunder kvalitetssikring og 

sparring på tilgange til de udvalgte lærepladser) 

2. Workshops og sparringssessions med 10 lærepladser på baggrund af undersøgelsens indsigter og interviews 

med de faglige udvalg/brancheorganisationer.    

Undersøgelse af lærepladsernes didaktiske 
mulighedsrum:

- litteraturstudie

- survey

- interviews & obs.

På baggrund af undersøgelsen:

Aktionsforskningsforløb med lærepladser fra 
forskellige brancher 

Forskningsbaseret formidling af 
oplæringsdidaktikker til forankring på 

lærepladserne    
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3. Formodet videreudvikling af undersøgelsens indsigter i aktionsforskningsforløbet med de 10 lærepladser 

(analyse og opsamling)  

4. Analyser af erfaringer med selve samarbejdet med de 10 lærepladser – som basis for udvikling af en 

forankringsmodel for hvordan virksomheder bedst muligt fremadrettet kan arbejde med didaktiske 

forbedringer af elevernes læringsforløb    

Aktionsforskningens metodiske og teoretiske grundlag vil blive uddybet såfremt denne fase kan godkendes. 
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