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Indledning 
 

Denne rapport gennemgår resultaterne af TUP-projektet Digital Læring i AMU. Resultater skal her forstås 

både som indfrielsen af de mål, der er fastsat i forbindelse med projektets bevilling, og som de perspektiver 

og konklusioner, der kan udledes af erfaringerne fra projektet. 

 

Projektet er bevilliget i forbindelse med den tværgående udviklingspulje i 2014, hvor det ene tema var 

”Styrket anvendelse af digital læring i AMU”, hvor herværende projekt indgår. Projektet har i forlængelse af 

temaet haft det overordnede sigte at: 

 

”.. udvikle, afprøve og dokumentere læringsudbytte af aktiviteter, der understøtter den digitale læring 

tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning i eksempelvis et åbent-værksteds-miljø eller som ikke-

tilstedeværelsesundervisning.” 

 

Herunder: 

- Afdække virksomhedernes opfattelse af relevansen af og behovet for digital læring i forhold til 
deres medarbejdere 

- Udvikle formater for undervisnings- og uddannelsesdesign i forhold til digital læring 
- Afdække underviser/konsulentkompetencer, styrke kompetencerne i forhold til digital læring 
- Gennemføre forløb, hvor digital læring indgår som en væsentlig komponent. Herunder evaluere 

oplevelse og udbytte hos kursisterne 
- Afdække og indgå i de deltagende skolers videre strategiske udvikling af 

arbejdsmarkedsuddannelserne 
 

Det er således et projekt, der meget ambitiøst, idet det både skal medvirke til at skabe udvikling på 

makroniveau inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, hvor projektet har skullet angive, hvordan formerne 

på efteruddannelse kan udfoldes i forhold til digitalisering og ny erhvervsudvikling. Videre har projektet 

skulle give svar på, hvordan de konkrete bud på uddannelser kan udvikles, gennemføres og evalueres. – Og 

hvordan dette kan forankres institutionelt på uddannelserne. Det vil sige udvikling på mesoniveau. Endelig 

har projektet som afsæt, at denne udvikling sker lokalt, på mikroniveau i form af underviseres planlægning 

og undervisning, kursisternes deltagelse og læring. Vi kan analytisk skelne mellem disse niveauer, men 

udviklings- og driftsmæssigt er de naturligvis gensidigt afhængige og skal, hvis der skal skabes dynamisk 

kompetenceudvikling, være i samspil. 

 

Begrebet digital læring vinder stigende udbredelse. Tidligere blev der talt om e-læring og fx også ”Blended 

Learning”. I rapporten dukker begrebet ”Blended Learning” også op, men generelt er der anvendt digital 

læring, idet det dels er blevet en del af uddannelsessektorens vokabular, dels udtrykker en ophævelse af, at 

digitalisering af uddannelse skal henvises til et særligt område med et særligt e- præfiks. Digitalisering af 

uddannelse er en del af den generelle digitalisering, og ligesom digitalisering i andre sammenhænge 

påberåber den sig ændringer af roller, organiseringer med videre. Ligesom den nok medfører gevinster, 

men også særlige udfordringer i forhold til fx inklusion og udgrænsning.  
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Vi definerer digital læring som:  

 

 

Rapportens opbygning 
Rapporten er bygget op i overensstemmelse med ministeriets ansvisning. Det vil sige, at rapporten 

indeholder: 

 

- Projektets aktiviteter, resultater og outputs i relation til projektbeskrivelsen og den senest 
godkendte forandringsteori. Projektets opnåede effekter, herunder eventuelle afvigelser mellem 
projektets forventede/tilsigtede effekter og de faktisk realiserede effekter Her er projektet først 
beskrevet, sådan som det er fortolket i workshoppen afholdt med henblik på at formulere 
projektets forandringsteori. Efterfølgende er der i oversigtsform angivet de aktiviteter og det 
forventede og realiserede output. Endelig er projektets forandringsteori med realiserede resultater 
anført. 
 

-  Anvendelse af projekterfaringer og resultater, der er opnået i forbindelse med projektets 
gennemførelse, herunder forankring og spredning. Her er der gennemført en tematiseret læsning 
af projektet. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

Ved digital læring forstås her planlagt læring, der er helt eller delvist digitalt medieret med det sigte 

at skabe en kvalitativ og/eller kvantitativ forbedring af en uddannelse/uddannelsesindsats.  
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Projektbeskrivelsen 
 

Organisering 
Projektet har haft Mercantec som projektejer og projektleder. Endvidere indgår EUC-Syd, Træets 
Efteruddannelsesudvalg, Industriens Uddannelser og Niels Henrik Helms, har været tilknyttet som 
konsulent. 
 

Problembeskrivelse 
AMU er en mulighed for beskæftigede og ledige kortuddannede, hvor de kan opkvalificere sig med henblik 
på øget specialisering og/eller adgang til videreuddannelse. For den ledige er det en mulighed for at få 
adgang til arbejdsmarkedet. For virksomheder er AMU en måde at fastholde og dygtiggøre medarbejdere, 
for dermed at sikre virksomhedens udvikling og konkurrenceevne. 
 
I 2008-2009 blev der foretaget kortlægning og udredning af e-læring (digital læring) på AMU-området, og 
der blev identificeret et uudnyttet potentiale. AMU-kurserne er typisk opbygget efter en deduktiv model, 
hvor underviseren gennemgår det relevante område, hvorefter kursisten skal anvende sin nye viden i 
praksisopgaver, og derefter i den virksomhed han/hun måtte komme fra. Digital læring kan supplere denne 
tilgang eller udgøre et brud med denne mere traditionelle undervisningspraksis. Digital læring kan 
potentielt øge kursisternes adgang til læring, deres mulighed for at lære på forskellige måder, og koble 
læringen på kursstedet til kursisternes daglige praksis. bæringen blandt kursisterne. Her er det muligt at 
differentiere læringsindsatser, herunder at kursisterne lærer på forskellige måder og i forskelligt temp. 
Øget anvendelse af digital læring kan ligeledes være med til at kursisterne udvikler kompetencer på det 
digitale område. I forlængelse af dette kan digitale kompetencer både ses som et middel til øget læring, og 
som en målsætning i sig selv. 
 

Projektets centrale idé 
Som det fremgår af ovenstående problembeskrivelse er der behov for at udvikle, afprøve og styrke 
anvendelsen af digital læring inden for AMU, for på den måde at udnytte det potentiale for øget læring 
blandt kursisterne som erfaringer fra bl.a. EUD-området peger på. Projektet har været baseret på bl.a. 
”Flipped Learning-tilgangen” og teorier om Kognitiv Load, og har åbnet op for nye typer læringsforløb med 
digital læring i AMU. Projektets formål at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb, der understøttes 
af digital læring, er således indfriet 
 
Projektet har her anvendt ”Flipped Learning-tilgangen”, hvor den lærende tilgår den instruktive del af 
undervisningen er lagt uden for, typisk før mødet mellem underviser og kursist. Undervisningen er altså til 
dels vendt (flipped). Der fokuseres i højere grad på ”førfasen”, hvor den enkelte kursist således har haft 
mulighed for at tilgå kurset, ligesom han eller hun også har kunnet vende tilbage til materialet under og 
efter forløbet. Projektet har her brugt strukturerede videoklip som det bærende undervisningsmateriale. 
Videomediet visualiserer og konkretiserer læringsforløbet og læringen på en måde et tekstbaseret 
materiale ikke er i stand til. Videre har sigtet været, at videoklippene styrke kursistens transfer til 
arbejdspladsen, idet de giver mulighed for, at kursisterne kan genkalde sig det lærte, hvis de fx genses på 
arbejdspladsen. På den måde øges sandsynligheden for, at læringen fastholdes og kan indgå i den daglige 
praksis. Videosekvenserne er udviklet med afsæt i kognitiv load teori, det vil sige et princip om klare 
informationer og uden for mange forstyrrende og unødvendige elementer, så læringen øges. Da der lægges 
op til, at kursisteren i størst mulig omfang kan arbejde selvstændigt, er der en plan for de enkelte 
kursusforløbet, hvor forløbet er struktureret og opdelt i nogle emner med henvisning til læringsvideoer, 
evt. andet læringsmateriale, test og evt. oplæg til praktiske opgave inden for de enkelte emner. Til afvikling 
af læringsvideoer mv. er der udviklet en ny MOOC facilitet på www.iktiamu.dk platformen.  
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I projektet er der iværksat en række aktiviteter byggende på ovenstående tilgang. Fælles for aktiviteterne 

er, at de understøtter læring de åbne værksteder, herunder læring, hvor det ikke er den traditionel 

formidlende undervisning, der er det bærende.  

 

Målsætninger 
En række gensidigt afhængige og til dels overlappende mål med projektet Digital læring i AMU kan opstilles.  

 

De fem overordnede målsætninger med projektet er: 

 

- Digital læring og åbent værksted 

- øget motivation for læring 

- flere opnår målene for AMU-undervisning – og mere til 

- kompetenceudvikling af underviserne 

- Viden om og mere målrettet samarbejde med virksomhederne 
 

 

Digital læring og åbent værksted 
I forlængelse af tanken om at udnytte potentialet for øget læring gennem digital læring, har det været 

projektets målsætning at skabe nye digitaliserede undervisningsformer i AMU. De konkrete aktiviteter, er 

bl.a. kendetegnet ved et opgør med den afgrænsede forestilling om tid, kadence og rum. Undervisning og 

læring kan foregå i alle situationer og på mange forskellige lokationer, hvilket skaber øget transfer og 

helhed i et læringsperspektiv. 

 

I forhold til åbne værksteder har de digitaliserede undervisningsformer særlig relevans. På det åbne 

værksted kan forskellige kursister på forskellige kurser arbejde i det samme rum på samme tid, og den 

øgede fleksibilitet i undervisningsafholdelsen kan blandt andet bidrage til, at færre AMU-kurser aflyses på 

grund af for få kursister. Men samtidig er det en udfordring, at de forskellige kursusforløb dermed ikke kan 

gennemføres traditionelt. Det giver behov for ikke bare understøttende, men også strukturerende og 

stilladserende undervisningsmateriale. Her har de digitale formater en særlig berettigelse og relevans. 

Onlineadgangen til læringsvideoerne givet mulighed for, at læringen kan flyttes ud til maskinen i 

”praksisrummet”, hvor de kan tilgås via QR koder, så kursisten kan trække på viden, når det konkrete behov 

opstår. 

 

Den forventet udfordring i forbindelse med udvikling og gennemførelse af den nye digitale undervisning og 

det åbne værksted består i det nødvendige brud med den traditionelle, lineære kendte undervisningsform. 

Både kursister, undervisere og virksomheder har måttet forstå og acceptere, at undervisningen er under 

forandring, og at forventningerne derfor må revideres. I forløbet eller forløbene har det ikke nødvendigvis 

været den store udfordring, men projektet har demonstreret en umiddelbar skepsis fra virksomhedernes 

side, der dog i den praktiske gennemførelse ikke har haft betydning. Kursisterne har også været tilfredse 

generelt. Men projektet har samtidig demonstreret, at der er behov for didaktisk handlerum og for ejerskab 

fra undervisernes side. Det betyder, at det er afgørende at underviserne både har forståelse for den 

lærerrolle, som de nye læringsformater påberåber sig, men også kan medvirke til udvikling og tilpasning af 

forløbene i forhold til deltagerforudsætninger med videre. 
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Øget motivation for læring 
Mange undersøgelser viser, at motivation er en afgørende faktor for læring. Det har været projektets tese 

og målsætning, at den nye undervisningsform, til trods for de udfordringer der kan opstå med den, kan øge 

kursisternes motivation for læring ved bl.a. at give adgang til læringsrummet uden for det traditionelle 

læringsrum og -tid. Motivation kan skabes ved at øge fokus på anvendelsen og transfer af de kompetencer 

kursisterne får på AMU-kurserne.  

 

En central udfordring i denne sammenhæng består i, at læringen, idet den i høj grad ligger før og efter selve 

undervisningen, er afhængig af kursistens motivation, og derudover, at det bliver vanskeligere at sikre og 

kontrollere, at kursisten gennemfører læringsforløbet. I forløbene har de udviklede formater med 

introduktionsvideoer, og tilgangen til kurserne før kursusstart vist sig at være motiverende for kursisterne. 

Det har her været vigtigt for kursisterne at få forståelse for forventninger til dem, hvad de skulle lære og 

også i forhold til niveauet. 

 

Flere opnår målene for AMU-undervisning – og mere til 
En af fordelene ved undervisning baseret på det digitale medie er øget effektivitet. Det er en målsætning 

med projektet, at kursisterne lærer det samme på kortere tid og/eller mere på den samme tid, og 

herigennem når målene med AMU-undervisning og endda mere til. Den større effektivitet er mulig at opnå, 

fordi eksempelvis et videoklip kan ”frasortere” upræcis snak og forstyrrende elementer i underviserens 

tale. Kursisten, som kun har behov for at få informationen én gang, får altså informationen på kortere tid. 

Kursisten, som har behov for at få gentaget informationen, har samtidig mulighed for dette på den digitale 

platform, idet de selv kan styre, hvor mange gange de vil gense videoen. 

 

I forlængelse af målet om mere effektiv undervisning i AMU, ligger et mål om at synliggøre effekterne af 

undervisningen i AMU, for blandt andet at kunne dokumentere opfyldelsen af de officielle mål. Før- og 

efter-tests i forbindelse med kurser vil være lettere for kursisterne at gennemføre på den digitale platform, 

og kan komme både kursisten selv, underviseren om omverdenen til gode. En sådan test kan også give 

viden om kursistens ”faglige huller” og dermed målrette undervisningen mod dette. 

 

Der rejser sig imidlertid også udfordringer i forbindelse med målsætningen om mere effektiv undervisning, 

blandt andet hvad angår udarbejdelsen af undervisningsmaterialer. Materialerne skal sikre, at det er 

meningsfuldt at skulle lære det samme på kortere tid, hvilket fordrer hensynstagen til både det tekniske og 

det didaktiske element i undervisningen. En video skal altså både leve op til tekniske krav om eksempelvis 

lyd og lys, og til didaktiske hensyn, som afdækkes i projektet. Endvidere har indsigter fra kognitiv load-teori 

været inspirerende og understøttende i forhold til udvikling af videomateriale med mindst mulig kognitiv 

overload. Ligesom det indgår i det inspirationsmateriale som der er til rådighed i forhold til udvikling og 

produktion af læringsvideoer. 

 

En anden udfordring består i hensynet til forskellige kursisters forskellige måder at lære på. For at opnå 

mere effektiv læring for den enkelte er det nødvendigt, at undervisningen både tager hensyn til den 

enkeltes måde at lære på og også giver kursisten mulighed for i højere grad at kunne identificere sine egne 

styrker og udfordringer i forhold til at lære. Her har projektet givet kursisterne mulighed for at tilgå 

emnerne på forskellige måder, hvor nogle har haft behov for gentagelser, andre inspiration og samarbejde 
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med andre kursister mv. I den forbindelse påpeges det i projektet, at den digitale læring ikke skal overtage 

eksisterende undervisningsformer – herunder interaktionen mellem kursist og underviser – men supplere 

disse. I projektet er der her også arbejdet med didaktiske modeller, der har været inspirative for, hvordan 

undervisning kan formateres 

 

På det rammesættende niveau består en udfordring i, at målene for AMU er betinget af lovgivning bl.a. om 

fjernundervisning og ikke-tilstedeværelsesundervisning. Målene skal altså opnås, og i nogle tilfælde 

overskrides, inden for en ramme, der kan virke begrænsende for udfoldelsen af den nye undervisningsform. 

Dette betyder, at et AMU-kursus ikke kan overgå til en form bestående af udelukkende ikke-

tilstedeværelsesundervisning, men at den digitale platform i stedet må tænkes som supplerende til den 

traditionelle undervisning og/eller som det åbne værksted, hvori underviseren er til stede. I den afsluttende 

del af denne rapport er der en diskussion af, hvordan dette er under forandring. 

 

Underviserkompetencer – nye lærerroller 
Projektets mål om en mere digitaliseret undervisning kræver, at underviserne er fortrolige med digitale 

medier og kan at bruge digitaliserede læremidler på en relevant måde. Når digital læring skal udfoldes på 

AMU er det derfor nødvendigt, at undervisernes it-kompetencer styrkes. Gennem workshops har der i 

projektet været arbejdet med at styrke undervisernes digitale og didaktiske kompetencer. Der er samtidig 

udviklet modeller for, hvordan forløb digitaliseres og hvilke didaktiske principper der kan bringes i 

anvendelse.  

 

Viden om og mere målrettet samarbejde med virksomhederne 
I projektet har det været vigtigt at tilvejebringe den fornødne viden om, hvordan virksomhederne ser 

mulighederne i digital læring. Herunder, i hvilket omfang virksomhederne er digitaliserede. Det er her af 

stor betydning, at læringsmuligheder i virksomheden indgår som en del af læringsforløbet.  

 

Målgrupper 
 

Kursisterne 

Projektet søger ikke, i første omgang, at skabe forandring for hele AMU-området og alle AMU-kursister. 

Der har været fokuseret på undervisning og kursister inden for Automatik- og Robotområdet. Målgruppen 

af kursister omfatter både faglærte og ufaglærte, som arbejder med service på automations- og 

produktionsudstyr. Målgruppen har ikke omfattet ikke ledige inden for denne målgruppe, idet projektet 

har forsøgt at samarbejde med de virksomheder, hvor kursisterne er ansat. 

 

 

Virksomheder 

Målgruppevirksomhederne består af produktions- og industrivirksomheder. Projektet har undersøgt 200 

virksomheder via en spørgeskemaundersøgelse, og derefter udvælge ca. fem virksomheder til 

dybdegående, kvalitative interviews. Undersøgelserne skal kaste lys over virksomhedernes erfaringer, 

herunder problemstillinger, med brugen af digital læring. Desuden afdækkes barrierer for brugen af digitale 

medier i en lærings- og arbejdssammenhæng. Kriterierne for udvælgelse af de fem virksomheder er, at de 
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benytter og/eller efterspørger den type kompetencer, de AMU-kurser projektet retter sig mod, oparbejder 

hos kursisterne.  

 

Det er væsentligt i forståelsen af virksomhedsmålgruppen, at der tænkes både konkret og generelt. Den 

konkrete undersøgelse af virksomhederne har således affødt generelle indsigter om virksomheders 

muligheder for brug af digital læring. 

 

Underviserne 

Underviserne på de relevante AMU-kurser udgør en vigtig målgruppe, fordi de nye undervisningsformer 

ikke kan få succes uden deres støtte og tilvejebragte kompetencer. Som beskrevet under mål og 

udfordringer skal underviserne dels ville arbejde med digital læring, dels kunne gøre dette – og disse to 

forhold er gensidigt påvirkende. Viljen til at tage fat på nye undervisningsformer kan styrkes ved at sikre en 

hensigtsmæssig præsentation af nye undervisningsmodeller og –materialer, samt gennem forskellige tiltag 

at giver underviserne ejerskab til projektet. Undervisernes kompetencer kan styrkes ved at undersøge og 

tænke strategisk i forhold til både det tekniske og det didaktiske niveau, og sikre videndeling på begge 

områder.  

 

Uddannelseskonsulenter 

Projektets uddannelseskonsulenter har haft flere funktioner. For det første skal de bistå undervisere i 

implementeringen af de nye undervisningsformer, og for det andet er de bindeleddet mellem AMU-

kurserne og de virksomheder, der netop vil have gavn af at sende deres medarbejdere på digitalt baserede 

kurser. 

 

Faglige udvalg 

Industriens Uddannelser og Træets Efteruddannelsesudvalg har deltaget i projektet for på den ene side at 

være med til at udbrede anvendelsen af digital læring inden for udvalgenes respektive områder og skoler, 

og på den anden side at være med til at give indspil til projektet.  

  

Andre uddannelser/afdelinger 

Udover Automatik- og Robotområdet, hvortil der udvikles konkrete forløb, kan de udviklede modeller 

overføres til andre uddannelsesområder. 

 

Andre interessenter 

Udover de nævnte kan en række andre interessenter identificeres, herunder selve uddannelsesstedet, 

hvorpå de digitalt baserede kurser udbydes fra, ledelsen på disse steder, faglige udvalg, andre skoler og 

Undervisningsministeriet. I henhold til sidstnævnte skal projektet skabe viden og erfaringer, som kan 

bruges i videre op i systemet. Endvidere kan projektet (…) skabe dialog omkring, hvad der på nuværende 

tidspunkt er muligt at udføre inden for lovgivningens rammer. På den lange bane kan projektet muligvis 

spille ind i debatten om en ændring af disse rammer (jf. afsluttende afsnit). 
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Projektets aktiviteter, forventet og realiseret output 
 

Aktivitet 

Undersøgelse af, hvilke muligheder og problemstillinger virksomhederne ser i forhold til praktisering af 

digital læring rettet mod deres medarbejdere. - Både rettet mod tilstedeværelse på skolerne, ikke 

tilstedeværelse og i forhold til øget udbytte hos den enkelte kursist. 

 

Output 

Ud over konkret at anvende undersøgelsen i forhold til projektet, vil den bl.a. kunne anvendes bredt 

rettet mod udbredelse af digitalisering af AMU uddannelserne inden for Industriens Uddannelser, Træets 

Efteruddannelse og andre faglige udvalg. Undersøgelsen vil også belyse, hvilke udfordringer og evt. 

barrierer virksomhederne ser i AMU- systemet, som kan løses gennem en fleksibel tilgang til digital læring 

i AMU. Status: Undersøgelsen er gennemført, jf. nedenfor under forandringsteorien.  

 

Aktivitet 

Opstarts-seminar med deltagelse af konsulenter fra Industriens Uddannelser og Træets 

Efteruddannelsesudvalg samt deltagere fra andre udbudssteder.  

  

Output 

Fælles tilgang til projektet for projektpartnere samt en bred videndeling blandt uddannelseskonsulenter i 

efteruddannelsesudvalgene. Status: Seminaret er gennemført. 
 

Aktivitet 

Med udgangspunkt i kognitiv load-teori udarbejdes anvisninger til, hvordan videoer kan udvikles i forhold til 

fuldt udbytte for den lærende.  

 

Output  

Anvisninger, som kan anvendes bredt af andre skoler og undervisere. Vil kunne tilgås via iktiamu.dk sitet. 

Status: Anvisningen er udviklet og kan tilgås på www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> DIGITAL 

LÆRING I AMU 

 

Aktivitet 

Udvikling af modeller, der vil kunne praktiseres inden for forskellige FKB- og uddannelsesområder.  

 

Output 

Modeller for digital læring i åbne værksteder, som bygger på flipped learning konceptet 

Modeller for digital læring, som delvis er tilrettelagt som 

ikke-tilstedeværelsesundervisning, og som bygger på Flipped Learning konceptet (Blended Learning Online). 

Status: Modellerne er udviklet, men ikke-tilstedeværelsesundervisning er her videreudviklet til et format, 

hvor kursisterne kan tilgå materialerne før og efter selve kurset. 

 

Aktivitet 

Ud fra udviklede modeller og rettet mod Automatik- og Robotområdet: 

http://www.iktiamu.dk/
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 Udvikling af konkrete planer i relation til digitaliseringen af de kurser, der skal afholdes i projektet 

 Udvikling af læringsvideoer 

 Udvikling af supplerende læringsmaterialer 

 Udvikling af selv-tests 

 Opbygning af kursusforløb på MOOC-platformen  
 

Output 

Læringsvideoer, læringsmaterialer, kursusforløb, selvtest mv. Vil kunne tilgås via iktiamu.dk sitet. Status: 

Gennemført og tilgængeligt på www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> DIGITAL LÆRING I AMU (se 

videre nedenfor). 

 

Aktivitet 

Afprøvning af konkrete forløb indenfor Automatik- og Robotområdet.  

 

Output 

Erfaringer for, om de digitale modeller, læringsvideoerne, MOOC-platformen mv. fungerer i praksis. Status: 

Gennemført og tilgængeligt på www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> DIGITAL LÆRING I AMU  (se 

videre nedenfor). 

 

Aktivitet 

Afdækning af teoretisk didaktisk fundament for digital læring - kompetencekrav til fagprofil. 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at kunne planlægge, forberede og praktisere 

undervisning, der bygger på digital læring.  

 

Output 

Underviserne bliver bedre i stand til at kunne planlægge, forberede og praktisere undervisning, der bygger 

på digital læring. Bedre læring og transfer for kursister gennem digital læring. Status: Det didaktiske 

fundament er udviklet, og der er gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor kursisterne oplever 

”bedre læring” (se videre nedenfor). 

 

Aktivitet 

Forsøg med: 

 At nogle af de udviklede videoer kan tilgås via QR-koder, som påsættes udstyr, instrumenter og 
maskiner. 

 At de praktiske opgaver stilles via video 

 At afprøve synkrone online-seancer rettet mod ikke- tilstedeværelses undervisning indenfor 
Automatik- og robotområdet.  

 

Output 

Erfaringer med supplerende muligheder i forhold til praktisering af digital læring i åbne værksteder og som 

ikke- tilstedeværelse. Et inspirerende og transfersikrende læringsmiljø, der funger både på kursus og online 

som ikke-tilstedeværelses. Basis for kursusforberedelse (før-fase), repetition (under- og efter-fase), 

selvlæring og regulær ikke- tilstedeværelsesundervisning. 

 Status: Delvist realiseret. Materialerne er forberedt til at kunne tilgås vha. QR-koder. I forløbene er der 

afprøvet opgaver stillet vha. Video. Online seancer har ikke været relevante, idet der er arbejdet med en 

kombination af før-efter i kombination med åbent værkstedsmodellen. 

 

http://www.iktiamu.dk/
http://www.iktiamu.dk/
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Aktivitet 

Udvikling af inspirationsmateriale.  

 

Output 

Inspirationsmateriale bestående af et inspirationskatalog og inspirationsvideoer, som der vil være online 

adgang til via iktiamu.dk sitet. Status: Inspirationsmaterialet er udviklet og kan tilgås på www.iktiamu.dk. 

 

Aktivitet 

Beskrivelse af barrierer og udfordringer i AMU-systemet rettet mod digital læring, både i forhold til 

tilstedeværelses og ikke tilstedeværelses undervisning.  

 

Output 

Beskrivelse, som kan anvendes af relevante parter i forhold til at kunne styrke AMU -systemet og i forhold 

til øget anvendelse af digital læring. Status: Beskrivelse indgår i herværende rapport. 

 

Aktivitet 

Planlægning og gennemførelse af afslutningsarrangement.  

 

Output 

Erfarings- og vidensdeling rettet mod udbydere og andre interessenter inden for AMU-området. Status: 
Afslutningsarrangementet er gennemført. 
 

 

  

http://www.iktiamu.dk/
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Forandringsteorien 
 

Om forandringsteorien 
En forandringsteori er grundlæggende en beskrivelse af, hvilke forandringer projektets ønsker at opnå for 

en specifik målgruppe, og hvordan disse forandringer kan opnås. Med andre ord opstilles teoretiske eller 

erfaringsbaserede antagelser om, hvad forventes at føre til de ønskede resultater. 

 

Her angivet med: 

 

- Aktivitet 
- Resultatmål 
- Operationalisering 
- Indikatorer 
- Deskriptorer  
- Baseline (Hvis mulig) 
- Dataindsamling 
- Datakilde 
- Resultat 

Aktiviteter og resultater i oversigtsform 
 

Aktivitet Resultatmål Operationali-
sering 

Indika-
torer 

Deskrip-
torer 

Base-
line 

Data-
indsamling 

Data-
kilde 

Resultater 

     ja/nej Metode   

Kursisterne 
præsenteres 

for muligheder-

ne med digital 
læring inden 

påbegyndelse 

af kursus. 

Ved 
indkaldelsen 

udsendes et 

link med 
specifik adgang 

til kursusintro 

og de lærings-
formater, der 

anvendes. 

 

1)  
Kursisterne 

er forberedte 

på digital 
læring. 

 

Den enkelte 
kursist kan 

inden 

kursusstart 
forberede sig 

til de digitale 

læringsfor-

mater der 
anvendes på 

kurset.  

1) Der er 
udviklet 

introer til 10 

kurser.  
Minimum 70 

pct. af 

kursisterne 

på et kursus 
har åbnet 

linket inden 

kursusstart. 
 

2) Der 

gennemføres 
forsøg på 

min. 5 kur-

ser, hvor 

kursisterne 
opretter sig 

selv på 

IKTiAMU.dk 
inden 

kursusstart.  

 
Her skal 

mindst 50 

pct. have 

oprettet sig 
selv inden 

kursusstart. 

3) 
Underviserne 

vurderer, 

hvorvidt 
dette har ført 

til en øget 

afklaring af 

kursisterne i 
forhold til 

digitale 

læringsfor-
mater. 

 

Nej 1) Underviseren 
spørger 

kursisterne ved 

kursusstart, om 
de har anvendt 

muligheden, og 

om de følte sig 

afklaret i forhold 
til digital læring. 

 

2) Udtræk af 
antal selvopret-

telser på 

IKIiAMU.dk 
 

3) Undervisernes 

evalueringer 

samles og indgår 
i den videre 

udvikling. 

 
Opnået viden 

indgår i 

slutrapporten. 

1) 
Kursister 

 

2) Aktivitet 
på 

IKTiAMU.d

k 

 
3) 

Kursister 

og 
undervi-

sernes 

vurdering 

1) Der er udviklet følgende 8 introvideoer: 
Intro til kurset 44647 Automatiske anlæg, el-lære og 

relæteknik 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1271 
 

Intro til kurset 43838 Robotter i industrien for operatører 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1458 

 
Intro til kurset 44652 Automatiske anlæg, fejlg. Relæstyring 

og motorer 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1411 
 

Intro til kurset 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af 

tryk/flow 
http://mercantube.dk/player.php?fid=1477 

 

Intro til kurset 44638 PLC programmering af kombinatoriske 

styringer 
http://mercantube.dk/player.php?fid=1476 

 

Intro til kurset 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner 
og anlæg 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1475 

 
Intro til kurset 44649 El-introduktion for maskinoperatører, 

relæteknik* 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1483 

 
Intro til kurset 44648 El-introduktion for maskinoperatører, el-

lære* 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1481 
 

Der er gennemført måling på i alt 6 kurser, og resultatet er, at 

80 har set introvideoen inden kursusstart. 

 
2) Der er her målt på i alt 6 kurser, og resultatet er, at 77,5% 

har oprettet sig selv inden kursusstart. 

 
3) Ud fra en forespørgsel til kursisterne om, i hvilken grad 

introduktionsvideoen, de fik adgang til inden kursusstart, har 

givet dem et indblik i kursusforløbet (kursusmaterialet og 
kursusformen), giver de videoerne en score på 3,7 ud af 5. 

 

Projektets mål med intro-videoerne er, at give kursisterne en 

større forståelse af det digitale læringsformat, og at deres 
adgang til det internetbaserede kursusmateriale inden kursus-

start skal afklaret dem i forhold til det digitale læringsformat. 
Her er underviserne helt enig i, at der er lykkedes. 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1271
http://mercantube.dk/player.php?fid=1458
http://mercantube.dk/player.php?fid=1411
http://mercantube.dk/player.php?fid=1477
http://mercantube.dk/player.php?fid=1476
http://mercantube.dk/player.php?fid=1475
http://mercantube.dk/player.php?fid=1483
http://mercantube.dk/player.php?fid=1481
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Aktivitet Resultatmål Operationali-

sering 

Indika-

torer 

Deskrip-

torer 

Base-

line 

Data-

indsamling 

Data-

kilde 

Resultater 

Der 

gennemføres 
en 

telefonunder-

søgelse med 
200 interviews 

på baggrund af 

af en spørge-
ramme, der 

skal afdækker 

hvilke mulig-

heder og pro-
blemstillinger 

virksomheder-

ne ser i forhold 
til at praktisere 

digital læring 

rette mod 
deres 

medarbejdere. 

Dette både i 

forhold til gen-
nemførelse på 

skolen og i 

virksomheden. 
Efterfølgende 

gennemføres 

der 5 dybde-

interviews med 
udvalgte 

eksemplariske 

virksomheder. 

2) 

Viden om 
virksom-

hedernes 

behov ift. 
læring og un-

dervisning. 

Der er 

identificeret og 
formuleret 5 

afgørende 

forudsætninger 
for virksom-

hedernes 

positive recep-
tion af digital 

læring. 

 En sammen-

fattende 
rapport med 

tydelige 

angivelser af 
behov, 

erfaringer og 

potentialer, 
som kan 

indgå i den 

videre 

udvikling. 

Nej Telefonundersøge

lse bestående af 
interview med 

200 

virksomheder og 
dybdeinterview 

med 5 

virksomheder. 
 

 

Opnået viden 

indgår i den 
videre udvikling 

og i slutrap-

porten. 
 

Udvalgte 

virksomhe
der 

5 afgørende forudsætninger for virksomhedernes positive 

reception af digital læring: 
 

1) Forventningsafklaring 

2) Relevant indhold 
3) Fleksibilitet ift. forudsætninger 

4) Hensyntagen til kursistere med udfordringer ift. 

skriftlighed 
5) Brugervenligt interaktionsdesign 

 

Link til rapporten: 

http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1524 

 3) 

Viden om 
målgruppens 

behov ift. 

tilrettelæg-
gelse af 

digital læring 

som ikke-

tilstedeværel
sesundervis-

ning og i et 

åbent 
læringsmiljø. 

 

På baggrund af 

af litteraturre-
view 

identificeres og 

skitseres sær-
lige didaktiske 

udfordringer 

ift. målgrup-

pen, som fx 
kursisterfor-

udsætninger, 

virksomhe-
dernes tilgang 

til de digitale 

muligheder, 
lovgivningen 

og skolernes 

muligheder.  

 
Her indgår 

ovenstående 

virksomheds-
undersøgelse. 

 

Der er 

fastlagt 
hand-

lingsorien-

terede 
design-

principper, 

som 

tilgodeser 
kursisternes 

forud-

sætninger i 
forhold til 

digital 

læring. 

Kort rapport 

(max 8 
normalsider) 

med 

angivelse af 
principper for 

didaktisk til-

rettelæg-

gelse. 

Nej, 

men et 
om-

fattend

e 
materi

ale fra 

tidlige-

re 
under-

søgelse

r og 
analyse

r. 

Undervisere/udvi

klere interviewes 
om relevans og 

brugbarhed af 

dette materiale. 
 

Litteraturreview 

og opnået viden 

indgår i den 
videre udvikling 

og i slutrap-

porten. 
 

 

Rapporter, 

artikler og 
undersøgel

se. 

Underviserne på forløbene er blevet interviewet i forhold til 

dette. De mener rapporten er relevant nok, men at det med 
fordel kunne formidles i et format, der er mere i 

overensstemmelse med projektets idé. Det vil sige fx som 

video, og med interaktive modeller. 
Tilgængelig på www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> 

DIGITAL LÆRING I AMU  

 

 
 

 4) 

Kursernes 
indhold er 

visualiseret 

og kom-
munikeres på 

en ny måde 

(video). 

 

Der er 

udarbejdet en 
skabelon for 

transformation 

af forløb. 
Desuden er der 

udarbejdet en 

vejledning og 

en drejebog til 
udarbejdelse af 

lærings-

videoer. 

Der er 

udviklet 5-10 
eksempla-

riske kur-

susforløb der 
er 

gennemprø-

vet i praksis, 

og som kan 
fungere som 

inspiration til 

den videre 
proces. 

 Nej Der sker en 

indsamling af 
data i forbindelse 

med test af 

forløbene.  
Kursister og 

undervisere 

interviewes om 

relevans og 
udbytte. 

 

Opnået viden 
indgår i den 

videre udvikling 

og i slutrap-
porten. 

Interviews 

med 
kursister 

og 

underviser
e. 

De eksemplariske kursusforløb er udviklet. De er tilgængelige 

på www.iktiamu.dk 
 

Der er udviklet skabelon for transformation af forløb. 

Tilgængelig på www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> 
DIGITAL LÆRING I AMU 

 

 5) 

Motivation 

for at 
anvende 

digital 

læring. 

 

Undervisernes 

og 

konsulenternes 
forståelse af 

og motivation 

for anvendelse 

og udbredelse 
af digital 

læring styrkes. 

Undervisere 

og kon-

sulenternes 
motivation 

ift. digital 

læring er 

øget 
 

Tilsammen 

kursister der 
min. 6 

undervisere 

og konsu-
lenter i 

projektet. 

 

Tilsammen 
kursister der 

min. 14 

undervisere 
og konsu-

lenter i 

workshops. 

 Nej Der gennemføres 

en undersøgelse 

af underviseres 
og konsulenters 

holdning til 

digital læring. 

Undersøgelsen 
gennemføres via 

et elektronisk 

spørgeskema på 
SurveyXact. 

 

Registrering af 
antal undervisere 

og konsulenter i 

projektet og i 

workshops. 
 

Opnået viden 

indgår i slutrap-
porten. 

Kursistern

e i 

projektet 
og i de 

tilbudte 

workshops

. 

I projektet har der i alt deltaget 7 personer, og i forhold til 

workshops har der deltaget i alt   

20 personer. 
 

Der er gennemført en survey blandet de deltagende personer. 

Undersøgelsen viser: 

 

I hvor høj grad er du blevet motiveret til, at der 

gennemføres kurser med digital læring? 

Meget motiveret 43% 

Noget motiveret 57% 

 

I hvor høj grad er du blevet motiveret til, at der udbydes 

kurser med digital læring? 

Meget motiveret 29% 

Noget motiveret 71% 
 

http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1524
http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1532
http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1532
http://www.iktiamu.dk/
http://www.iktiamu.dk/


                                                    

 
 

15 

Aktivitet Resultatmål Operationali-

sering 

Indika-

torer 

Deskrip-

torer 

Base-

line 

Data-

indsamling 

Data-

kilde 

Resultater 

Kompetenceud

vikling gennem 
deltagelse i 

projektet, og 

via de 
specifikke 

workshops. 

6) 

Underviserne 
har bedre 

tekniske og 

didaktiske 
færdigheder 

ift. digital 

undervisning. 

Undervisernes 

tekniske og 
didaktiske 

færdigheder til 

at planlægge, 
forberede og 

gennemføre 

undervisning 
hvori der 

indgår digitale 

medier øges. 

Mere end 70 

pct. af 
underviserne 

vurderer, at 

de er kompe-
tente til at 

planlægge, 

forberede og 
gennemføre 

undervisning 

hvori der 

indgår 
digitale 

medier. 

 Ja Der gennemføres 

en undersøgelse 
af undervisernes 

kompetence 

indenfor digital 
læring. 

Undersøgelsen 

gennemføres 
som selvevalue-

ring via et elek-

tronisk 

spørgeskema på 
SurveyXact. 

 

Opnået viden 
indgår i slutrap-

porten. 

 

Kursistern

e i 
projektet 

og i de 

tilbudte 
workshops

. 

De undervisere, der har været deltagere i udviklingsdelen af 

projektet vurderer selv, at de kan udvikle og gennemføre 
forløb med digital læring. 100 % vil fremadrettet anvende 

digital læring.Ift.de undervisere (mv.), der har deltaget i de 

workshops, der har indgået i projektet, vurderer 40 procent af 
deltagerne, at de befinder sig på basis til ekspert-niveau ift. 

multimedieværkstøjer til udvikling af undervisningsmateriale, 

hvor tallet før var 24 %. I forhold til, hvorvidt de selv kan 
tilrettelægge og gennemføre læringsforløb med anvendelse af 

videoer er de tilsvarende tal 65 procent fra en baseline på 44 

procent. (Survey Xact undersøgelse).  

 7) 
Der er 

ledelses-

opbakning på 
skolerne til 

digital 

læring. 

Relevante 
ledere på 

uddannelses-

chef og 
mellem-

lederniveau 

har opnået 

kendskab til og 
forståelse for 

de 

ledelsesmæs-
sige 

udfordringer 

ift. digital 
læring, og har 

udtrykt dette i 

form af 

handleplaner. 

 Relevante 
uddannelses-

chefer og 

mellemledere 
indgår i pro-

jektet, hvor 

der for-

muleres 
handleplaner. 

Nej Handleplaner og 
opfølgning på 

disse indsamles 

og analyseres. 
 

Opnået viden 

indgår i den 

videre udvikling 
og i slutrap-

porten. 

Registrere
de 

relevante 

lederes 
handleplan

er. 

Mercantecs og EUC-Syds handleplaner på området er 
gennemgået og analyseret (se under Institutions og 

systemperspektiv). 

 8) 
Der er flere 

digitale 

læringsmu-
ligheder for 

kursisterne, i 

forhold til 

fleksibel 
online 

adgang til 

lærings-
materialer og 

læ-

ringsforløb. 

Der er 
opbygget en 

MOOC facilitet 

på IKTiAMU, 
hvorfra 

kursisterne har 

fleksibel 

adgang til 
læringsmateria

ler. 

Mindst 80 % 
af kur-

sisterne 

anvender 
MOOC 

faciliteten i 

forhold til 

alle relevante 
forløb. 

 Nej Udtræk fra 
IKIiAMU.dk 

sammenkøres 

med 
kursisterdatabas

e i tre stikprøver. 

 

Opnået viden 
indgår i den 

videre udvikling 

og i slutrap-
porten. 

 

Kursistdat
a-base og 

data fra 

IKTiAMU.d
k 

På de gennemførte forløb, har alle, dvs. 100%, anvendt 
IKTiAMU platformen, som den primære læringsressource. 

Der 
gennemføres 

en 

undersøgelse 
hos kursister 

og virksom-

heder i forhold 

til tilfredshed 
med 

gennemførte 

digitale 
læringsforløb. 

9) 
Kursister og 

virksomheder 

er tilfredse 
med gen-

nemførte 

digitale 

læringsforløb
. 

Deltagende 
kursister og 

virksomheder 

har en positive 
oplevelse af 

forløbene, og 

de er 

motiveret til 
fremover at 

skulle deltage 

på digitale 
læringsforløb.   

 

1) Min. 75 % 
forventes at 

svare, at de 

er tilfredse 
med gen-

nemførte 

forløb. 

2) 
Kursisternes 

beskrivelse 

og vurdering 
af det 

gennemførte 

forløb med 

digitale 
læring. 

 

3) 
Virksomheder

nes beskri-

velse og vur-
dering af det 

gennemførte 

forløb med 

digitale 
læring. 

 

Nej 1) Viskvalitet 
suppleret med 

skolespørgsmål. 

 
2) Mundtlig 

evaluering med 

kursisterne ved 

kursusafslutning. 
 

3) 

Telefoninterview 
med min. 5 

virksomheder, 

der har haft 
kursistere på 

udbudte forløb. 

 

Opnået viden 
indgår i den 

videre udvikling 

og i slutrap-
porten. 

 

1) 
Kursistern

e 

 
2) 

Kursistern

e 

 
3) 

Virksomhe

derne 
 

Fælles spørgsmål 

Jeg har lært det, der var formålet med kurset 7,6 

Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 7,4 

Undervisningen var godt planlagt 7,3 

Læreren var god til at forklare 7,8 

Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver 
på arbejde 7,7 

Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 8,2 

 

 

Ekstra skolespørgsmål 

I hvilken grad er du tilfreds med at læreren primært har 
fungeret som vejleder? 3,6 

I hvilken grad er du tilfreds med læringsudbyttet fra 
videoerne i det internetbaserede kursusmateriale? 3,6 

I hvilken grad er du tilfreds med overskueligheden i det 
internetbaserede kursusmateriale? 3,6 

I hvilken grad er du tilfreds med læringsudbyttet fra det 
internetbaserede undervisningsmateriale? 3,6 

I hvilken grad er du tilfreds med indholdet i det 
internetbaserede kursusmateriale? 3,5 

I hvilken grad er du tilfreds med det gennemførte forløb 
generelt? 3,6 

I hvilken grad har introduktionsvideoen, du fik adgang til 
inden kursusstart, givet dig et indblik i kursusforløbet 
(kursusmaterialet og kursusformen)? 3,7 

I hvilken grad er du tilfreds med ”Sådan arbejder du” 
vejledningen i det internetbaserede kursusmateriale? 3,5 

 

Lærernes vurdering 

Digital læring medfører, at kursisterne i høj grad kan tilpasses 

kursisternes individuelle behov? 

Helt enig 29% 

Delvis enig 43% 

 

Vil du fremadrettet anvende digital læring, hvor det er 

relevant i forhold til mål og deltagerforudsætninger? 

Ja, systematisk 33% 

I stort omfang 17% 

I et vist omfang 33% 

 

Virksomhederne 
Virksomhederne vurderer, at kurserne har fungeret godt. De 

oplever ikke den store forskel på denne type kurser, og 

kurser, der er afviklet på en mere traditionel måde.  
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Aktivitet Resultatmål Operationali-

sering 

Indika-

torer 

Deskrip-

torer 

Base-

line 

Data-

indsamling 

Data-

kilde 

Resultater 

 10) 

Øget brug af 
digital læring 

i AMU blandt 

kursister. 

Der 

gennemføres 
kurser inden 

for Automatik- 

og 
Robotområdet 

med 

anvendelse af 
digital læring. 

Der gennem-

føres i alt 12 
kurser inden 

Automatik- 

og 
Robotområde

t. 

  Nej Optælling af hvor 

mange kurser 
der er gen-

nemført med 

digital læring, i 
forhold til kurser 

skolerne har 

gennemført i 
samme periode 

inden for Auto-

matik- og 

Robotområdet.  
 

Opnået viden 

indgår i slutrap-
porten. 

   

Easy-C Der er i alt gennemført 14 forløb inden for Automatik- og 

Robotområdet med i alt 110 kursister. 
 

Optælling af gennemførte kurser i alt. 

På Mercantec er der i 2016 gennemført 103 kurser 
På EUC Syd er der i 2016 gennemført 115 

Samlet er det 218 kurser, hvilket giver 6,4%. 

 
I forhold til skolernes antal af gennemførte kurser i 2016 

inden for Automatik- og Robotområdet, er 6,4% gennemført 

som digital læring. 

 11) 

Øget brug af 
digital læring 

i AMU blandt 

undervisere. 

Underviserne 

ønsker 
fremadrettet at 

anvende 

systematisk 
digital læring, 

hvor det er 

relevant i for-

hold til mål og 
deltager-

forudsætnin-

ger. 

a) Alle 

deltagende 
undervisere 

(100 %) har 

vurderet 
relevans af 

digital læring 

på et in-

formeret 
grundlag. 

 

b) 80 % af 
deltagende 

undervisere 

vil 
fremadrettet 

lade 

elementer af 

digital læring 
indgå i deres 

forløb. 

 Nej Undersøgelsen 

gennemføres via 
et elektronisk 

spørgeskema på 

SurveyXact. 
 

Opnået viden 

indgår i slutrap-

porten. 

Deltagend

e 
underviser

e i 

projektet. 

a) 

Hvis kursisterne er informerede om formatet, så er digital 

læring meget relevant.  

Helt enig 33%* 

Delvis enig 50%* 

 

b) 

Vil du fremadrettet lade elementer af digital læring, indgå 

i dine forløb? 

Ja, systematisk 50%* 

I stort omfang 0% 

I et vist omfang 33%* 
 

Der udvikles 

min. 4 
inspirationsvide

oer, der bliver 

offentlig 
adgang til. 

12) 

Der er 
udviklet Best 

Practice for 

dokumentatio
n af digital 

læring. 

Inspirationsvid

eoer med 
filmede 

sekvenser fra 

undervisnin-
gen. 

På baggrund 

af ud-
viklingsgrupp

ens 

vurderinger 
af Best 

Practice 

udvikles der 
min. 4 

inspirationsvi

deoer. 

 

 Nej Optælling af 

antal 
inspirations-

videoer. 

Data fra 

offentlig 
adgang 

med 

inspira-
tionsvi-

deoerne. 

Der er udviklet følgende inspirationsvideoer: 

Kursistudtalelser om digital læring 
http://mercantube.dk/player.php?fid=1461 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1462 

 
Om kurset 44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1478 

 
Om kurset 43838 Robotter i industrien for operatører 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1479 

 

Om kurset 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af 
tryk/flow 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1484 

 

Udarbejdelse af 
en slutrapport. 

Værdi, krav 
og ressourcer 

forbundet 

med digital 
læring 

synliggøres 

 

Værdien af, og 
krav og 

ressourcer for-

bundet med 
digital læring 

synliggøres via 

en rapport. 

Rapport med 
anbefalinger, 

min. 30 

sider. 

 Nej   Herværende 

 

 

 

 

 

  

http://mercantube.dk/player.php?fid=1461
http://mercantube.dk/player.php?fid=1462
http://mercantube.dk/player.php?fid=1478
http://mercantube.dk/player.php?fid=1479
http://mercantube.dk/player.php?fid=1484
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Tematiserede læsninger af projektet 
 

Virksomhederne 
I forbindelse med projektet er der som nævnt gennemført en større undersøgelse af virksomhedernes 

opfattelse af mulighederne i og behovet for digital læring.  Undersøgelsen har bestået af en indledende 

kvantitativ del, som er blevet fulgt op af en kvalitativ del. Den kvantitative undersøgelse er lavet som en 

repræsentativ undersøgelse blandt 13 udvalgte brancher. Der er i alt gennemført 169 interview med den 

person virksomheden, der har ansvaret for medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse. Som 

opfølgning på dette er der gennemført en kvalitativ undersøgelse bland fem af de deltagende 

virksomheder. Formålet har været at få uddybet resultaterne fra den kvantitative undersøgelse i forhold til 

følgende områder: 

 

 Kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i virksomhederne 

 Brug af digitale medier i virksomheden og blandt medarbejderne 

 Udfordringer i virksomhederne vedr. 

 Blended Learning 

 De væsentligste fordele ved Blended Learning 
  

Af konklusionerne fra den samlede undersøgelse fremgår det, at virksomhederne langt fra er afvisende 

overfor digital læring (Blended Learning). 56% af virksomhederne vil således sende deres medarbejdere på 

kurser, hvor de skal lære det teoretiske gennem videobaseret digital læring. Digital læring menes at være 

forbundet med fordele for både virksomhed og medarbejdere, men der er også en vis skepsis overfor 

formatet, idet 44% angiver, at ville de foretrække det traditionelle kursus fremfor det digitale, hvis de skulle 

vælge. En af forklaringerne kan her være, at virksomhederne ikke har det store kendskab til, hvad digital 

læring er og, hvilke muligheder det giver.  

 

Opsummerende peger virksomhederne på følgende udfordringer ved digital læring: 

 

 medarbejdernes it-færdigheder 

 at de ikke får det sociale aspekt som ved kurser på uddannelsesinstitutionen. Herunder 
vidensdeling i forhold til andre virksomheder 

 Usikkerhed om, hvorvidt medarbejderne kan arbejde selvstændigt med læringen  
 

Og videre bekymrer virksomhederne sig for: 

 

 Hvorvidt kursisterne får feedback 

 Hvorvidt medarbejderne selvkørende, eller skal de ”holdes i hånden”, hvilket kræver 

 yderligere ressourcer fra virksomhedens side 

 Hvorvidt medarbejderne tilstrækkeligt disciplinerede og motiverede, eller springer de 

 over, hvor gærdet er lavest? 
 

Virksomhederne oplever det som en fordel, at medarbejderne har mere tid på virksomheden. men de er 

bevidste om, at det er vigtigt at have specifikke prioriteringer i den forbindelse. – Ellers vil mere eller 

mindre akutte behov i produktionen typisk være vigtigere end medarbejdernes kompetenceudvikling. 
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I en opfølgende virksomhedsundersøgelse er fem virksomheder blevet interviewet om deres oplevelser af 

digital læring set i forhold til deres vurdering af kompetencebehovet nu og fremadrettet. Alle 

virksomhederne har haft kursister på de udbudte forløb. Virksomhederne repræsenterer en stor bredde, 

idet der er tale om en mindre højteknologisk virksomhed inden for metallurgi, en lille virksomhed, der 

arbejder med specialiserede opgaver inden for smedeområdet, en vækstvirksomhed inden for 

bygningsindustri, en mellemstor virksomhed, inden for offshore-området, og endelig en større koncern 

inden for fødevareforarbejdning.  

 

Generelt er virksomhederne optaget af, at der er et stigende behov for kompetenceudvikling. I de store 

sker det systematisk og bl.a. understøttet af digitale HR-systemer i forhold til konstaterede behov.  mv. I de 

mindre mere ad hoc. De sammensætter selv et miks af tilbud fra det offentlige og private typiske 

leverandørkurser.  Umiddelbart foretrækker virksomhederne traditionelle forløb, men har bortset fra en 

virksomhed ikke oplevet, at det digitale udbud skulle være dårligere (eller bedre) end de mere traditionelle. 

”Det har sikkert været udmærket”, ellers ville jeg nok have hørt om det”, som en repræsentant for en 

mindre nordjysk virksomhed bemærker.  

 

Digitaliseringen har konsekvens for alle virksomheder, men med varieret radikalitet og hastighed. I en 

virksomhed i fødevarebranchen påpeges det, at der her kun er en begrænset teknologisk nyudvikling, men 

til gengæld er der et stigende behov for dokumentation fx i forbindelse med LEAN-processer. En anden 

virksomhed (i offshore industrien) fremhæver dette i særlig grad. Igen peger begge virksomheder på 

udfordringer i forhold til traditionelle almene kompetencer – især dansk og også engelsk, som den særlige 

udfordring.  

 

 

Kursisterne 
Som det fremgår af ovenstående er virksomhederne bekymrede for kursisternes digitale kompetencer. Af 

undersøgelsens kvalitative del fremgår det, at det især er de ufaglærte, der giver anledning til dette. I 

udpluk siger de interviewede bl.a.: 

 

”Langt de fleste medarbejdere er helt dus med at bruge digitale medier og IT – også de 

faglærte. Vi har nogle systemer, hvor de selv skal registrere arbejdstider. De skal selv gå ind 

og finde informationer om produkter, så de er vant til det. De faglærte bruger det i 

hverdagen, og mange af dem har også en bærbar computer. (Installation af industrimaskiner 

og –udstyr) 

 

For produktionsmedarbejderne er det svært. De har heller ikke en PC, som de kan sidde ved, 

men de skal bruge en pc til at færdigmelde en vare. De ved, hvad de skal gøre, for de har fået 

det vist. (Fremstilling af andre færdige metalprodukter) 

 

Vi har nogen, som løber næsten skrigende bort, hvis de skal have fat i computeren, så er de 

nødt til at have fat i nogle andre. Det er nogle af dem, hvor dåbsattesten er af ældre dato. 

Virksomhederne lægger stor vægt på kompetenceudvikling. Formatet er ikke nødvendigvis 

afgørende, men der skal tages hensyn til både de indholdsmæssige og faglige behov, der skal 

tilgodeses, og til medarbejdernes forudsætninger. 
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For nogle er dansk en by i Rusland – både med at skrive og læse. Så de beder kollegaer om 

hjælp. (Autoreparationsværksted) 

  

Hos os ser det ikke for godt ud. De ufaglærte har ikke adgang til pc i hverdagen. De faglærte 

har e-mail, og de bruger PC mere. De tjekker mail, har alle deres diagrammer liggende. Det, 

de reparerer, ligger på PC. (Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater)” 

 

 

I de gennemførte forløb kan dette billede imidlertid ikke genfindes. Nogle undervisere fremhæver, at der er 

udfordringer i forhold til almene skolekundskaber – både med hensyn til matematik og dansk, mens 

kursisterne generelt kan håndtere it. Det er næppe overraskende når det sammenholdes med det generelle 

medieforbrug, hvor Danmark sammen med Finland er det land, hvor anvendelsen af internettet er mest 

udbredt (97% af borgerne). Her er tale om brede repertoirer af medieforbrug, hvor de fleste bruger forskel, 

men også af kollektivet, hvor lige medier til både at skaffe sig viden og dele viden. Det bekræftes også af 

DR’s undersøgelser af danskernes medieforbrug. 

 

Kursisterne selv er generelt tilfredse med det digitale format, især i forhold til mulighederne for at arbejde i 

eget tempo, og fx gentage dele som opfattes som særligt udfordrende 

. De fremhæver især fleksibiliteten, herunder ikke mindst det at kunne lære i eget tempo som vigtige 

faktorer, der gør, at disse kurser opleves som relevante og lærerige. I et enkelt kursistinterview lægges der 

afstand til formatet, især i forhold til læsesvage medkursister. Underviserne fremhæver også dette. En 

siger,  

 

”de lærer ikke mere, men de lærer på en anden måde i eget tempo, det er rigtig godt. De 

lærer jo det de skal i forhold til de opstillede mål. Men det giver en anderledes tryghed, at de 

ikke er presset af, hvor langt holdet er nået.” 

 

Underviserne mener, at de fleste kursister har de nødvendige digitale kompetencer, men fx udbredelsen af 

iPads (ol.) gør, at de ikke nødvendigvis har forståelse for filhåndtering mv.. Ældre (+40) kursister har en vis 

skepsis overfor det nye format, men det er mere udtryk for konservatisme end for mangelende 

kompetencer. 

 

Nogle kursister har udfordringer i forhold til læsning, og det bliver langt tydeligere i de digitale forløb. Men 

det kan iflg. underviserne håndteres ved, at det tages op og der i forhold til de kursister gøres en særlig 

indsats. I flere af de udviklede kurser, er der ”speak” på dele af det tekstbaserede materiale, hvilket både 

de læsesvage og læsestærke kursisterne oplever styrker deres udbytte. I nogle af forløbene mangler 

kursisterne de nødvendige matematiske kundskaber. Her anbefaler flere undervisere, at der etableres 

”crashkurser” i forhold til de relevante matematikområder. 

 

Generelt har kursisterne en god oplevelse af disse kurser. Det der er afgørende er forberedelsen af 

kursisterne. De har således stort udbytte af at kunne tilgå kurset inden den egentlige kursusstart. Det giver 

tryghed og forventningsafstemning at kunne orientere sig i materialet. Men der skal også gives tid til at 

forklare formatet og hvad det betyder for fx rollefordeling mellem underviser og kursist ved kursusstart. 
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Tid, fleksibilitet og uddannelse 
De mere traditionelle uddannelsesformater er der lagt en bestemt tidslogik ned, der er tale om en 

ugeopdeling, hvor kursisterne helst skal lære nogenlunde i takt, den synkronisering af læringen er 

orkestreret af både de overordnede planer, underviserens gennemførelse af forløbet, men også af 

medkursister – læringskollektivet, hvor forsinkelser og for den sags skyld forceringer, vil blive mødt med 

mere eller mindre skjult modstand. Digital læring (evt. i kombination med åbent værkstedsmodeller) bryder 

med denne logik. – Og det fremhæves af både virksomheder og medarbejdere, som en helt afgørende 

faktor, der taler til fordel for en digitalisering af efteruddannelsen. Netop det at kunne lære i eget tempo, 

gentage og repetere. Det er gevinsten, men bagsiden er så det mangelende sociale fællesskab i det omfang 

undervisningen foregår i virksomheden – eller i hjemmet. 

 

 

Før under og efter 

Kursisterne præsenteres for mulighederne med digital læring inden påbegyndelse af kursus. (Ved 

indkaldelsen udsendes et link med specifik adgang til kursusintro og de læringsformater, der anvendes). 

 

Der skulle her have været udviklet 10 introduktionsvideoer, men da seks har været dækkende for det 

samlede udbud, er antallet af udviklede og tilbudte endt der. 

 

Mange af kursisterne har valgt at udnytte denne mulighed. Det gælder således 80%, hvor måltallet var 50% 

af kursisterne. 

 

Her ser vi samtidig også et klart brud med tidligere tidsopfattelse af efteruddannelse og 

kompetenceudvikling hos kortuddannede, idet der typisk her har været tale om et forhold, hvor kursisterne 

deltog i kurser i det definerede tidsrum. Virksomhederne fremhæver også, at der nu er en helt anden 

interesse hos medarbejderne for kompetenceudvikling, det handler om jobsikkerhed og oplevelsen af 

hurtig teknisk udvikling.  

Anerkendelsen af kursisternes digitale kompetencer er således en vigtig komponent i og også 

mødested for forskellige deltagere i den fortsatte udvikling af efteruddannelse.  

 

Forståelse i forhold til særlige udfordringer i dansk og matematik og udvikling af relevante 

læringsformater er afgørende for fortsat kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

 

Forventningsafklaring, forberedelse til og støtte i forløbet er afgørende for kursisternes accept og 

udbytte af digital læring. 

 

Medieunderstøttelse i form af fx ”speak” på tekster understøtter læsesvages læring. 
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Figur 1 model for "Før-under-efter" 

Den konkrete model for gennemførelse er vist i figuren.  

 

Projektets sigte med intro-videoerne er, at give kursisterne en større forståelse af det digitale 

læringsformat, og at deres adgang til det internetbaserede kursusmateriale inden kursusstart skal afklaret 

dem i forhold til det digitale læringsformat. Det er underviserne vurdering, at det i høj grad er sket.  

 

I projektet er der i alt udviklet 8 introvideoer (se bilag 1). – I forbindelse hermed er anvendelse og relevans 

undersøgt hos kursisterne på seks forskellige af de udbudte kurser. 77,5% af kursisterne har oprettet sig og 

set introvideoen inden kursusstart. Når kursisterne selv spørges om, hvorvidt introduktionsvideoen har 

givet dem et indblik i kursusforløbet (kursusmaterialet og kursusformen), giver de videoerne en score på 

3,7 ud af 5 i forhold til indblik og relevans 

 

Af de afsluttende interviews med virksomhederne fremgår det, at kursisterne trods flere opfordringer, ikke 

vender tilbage til materialet efter kursusafslutning. Samtidig viser en undersøgelse på www.iktiamu.dk 

platformen dog, at der er enkelte kursister, der har anvendt det elektroniske kursus efter kursusafslutning.   

Kompetenceudvikling af undervisere og konsulenter og Lærerrollen 
Kompetenceudvikling gennem deltagelse i projektet, og via de specifikke workshops. Undervisere og 

konsulenter fra de deltagende skoler har igennem forløbet deltaget i workshops, hvor sigtet har været, at de 

har udviklede tekniske og didaktiske færdigheder ift. digital undervisning.  

 

Her har der været gennemført følgende workshops (og tilgrænsende aktiviteter): 

 20. maj 2015 seminar for uddannelseskonsulenter 

 26. maj seminar/workshop for undervisere 

 27. oktober 2016 workshop for undervisere/konsulenter på Mercantec  

 2. november 2016 workshop for undervisere/konsulenter på EUC Syd 

 11. november 2016 automatik- og elektronik lærerseminar  

 24. november 2016 Afslutningskonference 

 

http://www.iktiamu.dk/
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Effekten af kompetenceudviklingsaktiviteterne har været størst hos de, der har deltaget i selve udviklingen 

af forløbene. Deltagelsen i de anførte workshops har dog også haft en vis effekt, idet fx 40 procent af 

kursisterne vurderer, at de befinder sig på basis til ekspert-niveau ift. multimedieværkstøjer til udvikling af 

undervisningsmateriale, hvor tallet før var 24 %. I forhold til, hvorvidt de selv kan tilrettelægge og 

gennemføre læringsforløb med anvendelse af videoer er de tilsvarende tal 65 procent fra en baseline på 44 

procent. (Survey Xact undersøgelse). Der er således en vis vurderet effekt, men projektet rammer ikke de 

fastlagte måltal på 70 procent, hvor mere end 70 pct. af underviserne vurderer, at de er kompetente til at 

planlægge, forberede og gennemføre undervisning hvori der indgår digitale medier. Her er enkeltstående 

workshops tydeligvis ikke tilstrækkeligt til at styrke kursisternes kompetencer tilstrækkeligt. Her er 

understøttet udviklingsarbejde i form af aktionslæringsforløb formodentlig en mere hensigtsmæssig, men 

også mere ressourcekrævende form for kompetenceudvikling. Det er således ikke bare specifikke 

kvalifikationer, der skal udvikles i forhold til digital læring, der er tale om en ændret lærerrolle. 

 

I forhold til motivationen er billedet tydeligt. Her viser undersøgelsen flg.: 

 

I hvor høj grad er du blevet motiveret til, at der gennemføres kurser med digital læring? 

Meget motiveret 43% 

Noget motiveret 57% 

 

I hvor høj grad er du blevet motiveret til, at der udbydes kurser med digital læring? 

Meget motiveret 29% 

Noget motiveret 71% 

 

For de undervisere, der har deltaget i projektet er billedet af mulighederne i digital læring ret eksplicitte.  

 

Hvis kursisterne er informerede om formatet, så er digital læring meget relevant.  

Helt enig 40% 

Delvis enig 60% 

Sum 100% 

 

Resultatet viser at 100% deltagende undervisere vurderer, at digital læring er relevant, hvis kursisterne 

rekrutteres på et informeret grundlag. – Og når de spørges, hvorvidt de så også vil lade digital læring indgå i 

deres kurser svarer underviserne: 

 

Vil du fremadrettet lade elementer af digital læring, indgå i dine forløb? 

Ja, systematisk 60% 

I stort omfang 0% 

I et vist omfang 40% 

Sum 100% 

 

Det vil sige, at 100 % af de deltagende undervisere fremadrettet vil lade elementer af digital læring indgå i 

deres forløb. 
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Lærerrollen i AMU-uddannelserne har over tid undergået store forandringer, som afspejler ændrede krav til 

kompetenceudvikling. Tidligere var der tale om en instruktør, hvor form og indhold var tydeligt beskrevet, 

underviserens opgave var at levere undervisning. I takt med mere komplicerede krav, hvor der blev lagt 

vægt på design og tilpasning til forskellige sammenhænge er der blevet lagt mere vægt på, at underviseren 

har kunnet udfolde didaktisk design i forhold til forskellige forudsætninger mv. Her kan vi tale om 

underviseren skal kunne skabe undervisning. Det skal underviserens selvfølgelig fortsat, men ikke mindst 

herværende projekt sætter fokus på, at dette sker under ændrede betingelser. Udviklingshastigheden, 

adgangen til mange forskellige læringsmuligheder mv. En afgørende opgave bliver her, at kunne skabe 

koblinger mellem forskellige læringsmuligheder.  

 

Der er i projektet sat fokus på fire dimensioner af denne nye underviserrolle: 

 

 Den kuraterende dimension, at underviseren kan vælge relevante aktiviteter og indhold ift. 
kursisternes forudsætninger og mål. Det er særligt tydeligt i forhold til digital læring, hvor adgangen 
til mange forskellige læringsmuligheder (fx video på nettet) både giver adgang, men også 
uoverskuelighed for kursisteren. Det sammen sker i forhold til mere didaktiserede materialer, der 
udvikles.  
 

 Den narrative dimension (at skabe en fortælling med emplotment, som knytter an til kursisteren). 
De fragmenterede læringsmuligheder skaber behov for, at underviseren kan knytte an til 
kursisternes arbejdsliv, og kan perspektivere og understøtte, at kursisterne oplever mening og 
sammenhæng i deres læring. 
 

 Den motiverende dimension (at kunne give den feedback, der bringer kursisteren videre. – Dermed 
også at kunne identificere kursisterens nærmeste læringszone. De forskellige muligheder og det, at 
kursisterne nu kan lære i et tempo, der i højere grad er deres eget, betyder ikke, at den 
motiverende dimension forsvinder. Det betyder snarere, at underviseren skal kunne skabe et 
samspil mellem kursisterens læring og progression i denne i forhold til, hvordan hun eller han 
oplever, at de nu får større forståelse og ændrede perspektiver på deres viden. 

 

 Den evaluerende dimension ift. både kursisterens og uddannelsens læring. De 
evalueringsdimensioner, der er indbyggede i de digitaliserede forløb er vigtig feedback for 
kursisteren, men her er det - i forlængelse af foregående - også underviserens opgave at skabe 
sammenhæng mellem denne specifikke feedback og de overordnede læringsmål. Samtidig er det 
vigtigt løbende at kunne samle op på, hvad der fungerer, hvad der peger videre og, hvad der måske 
ikke er så godt, i forhold til uddannelsen som sådan med henblik på at kunne kvalitetssikre og 
videreudvikle forløb. 

 

Underviserens nye roller skabe behov for refleksions- handlingsrum og ejerskab. Det er her af betydning, at 

der gives rum til at bearbejde, hvordan de digitaliserede forløb fungerer, hvor ligger de særlige 

udfordringer og muligheder? Hvad skaber usikkerhed hos underviseren, og hvor kan han eller hun få denne 

bearbejdet? I projektet har det været tydeligt, at undervisere har dette behov, men også, at det denne 

Samlet vil det sige, at en øget udbredelse af digital læring vil kræve, at der etableres 

kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor underviserne ikke bare introduceres, men rent faktisk kommer 

til at arbejde med digital læring både i udviklings- og gennemførelsesfasen. Det vil formodentlig 

kunne organiseres som aktionslæringsforløb, hvor logikken fra projekter som herværende 

kombineres med den nødvendige tekniske og didaktiske støtte. 
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usikkerhed er en ressource og udtryk for interesse i at finde andre måder at udfolde læring på, hvis der vel 

og mærke er viden og inspiration, der kan bringe underviseren videre. Den gensidige læring mellem 

underviserne er her helt afgørende, hvor ”fif” kan være anledning til mere systematiske overvejsler over, 

hvordan digitaliseringen faktisk giver nye muligheder. Forløb fra Mercantec, hvordan underviseren både 

tilpasser materialet, men samtidig også reorganiserer undervisningen, hvor kursisterne kollektivt fortolker 

de læreprocesser de har været igennem, og hvor underviseren samtidig sammensætter grupper, hvor 

kursisterne kan understøtte hinanden i forhold til opgaver og opgaveløsning. Her fremhæves muligheden, 

at den individuelle læring gennem udnyttelse af digitale læremidler med fordel foldes ud i mere kollektive 

processer. Her udviser underviseren forståelse for samspillet mellem deltagerforudsætninger og 

mulighederne i de digitale læremidler, hvor det bliver tydeligt, at der netop er behov for et sådant didaktisk 

handlerum for underviserne.  

 

I interviews udtrykker underviserne et stort ønske om, at der i forhold til den videre udvikling er adgang til 

og også kurser i brugervenlige digitale platforme, som gør det let at transformere forløb til digital læring. 

Det er den daglige erfaringsudveksling og videndeling, der betyder mest i forhold til undervisernes 

kompetenceudvikling. Men der udtrykkes stort ønske om mere systematisk videndeling både med hensyn 

til tidsallokering og organisering. Det gælder både det faglige, men også i forhold til det pædagogiske og 

fagdidaktiske, og gerne på nationalt plan. 

 

 

 

Udvikling og gennemførelse af kursusforløb som digital læring 
Kursernes indhold er visualiseret og kommunikeres på en ny måde (video). I projektet er der udviklet og 

gennemført 14 forløb inden for Automatik- og Robotområdet med i alt 110 kursister. 

I forhold til skolernes antal af gennemførte kurser i 2016 inden for Automatik- og Robotområdet, er 6,4% 

gennemført som digital læring. Dermed er resultatmålet om øget brug af digital læring i AMU blandt 

kursister med 12 kurser mere end nået. 

 

Både kursister og virksomheder udtrykker som nævnt generelt tilfredshed med disse forløb. Det viser både 

tallene fra ”Vis Kvalitet”, undervisernes iagttagelser og de opfølgende interviews med virksomhederne. Et 

enkelt forløb har været præget af, at en stor gruppe af kursisterne havde store udfordringer i forhold til 

læsning, det medførte store frustrationer på i hvert fald dele af holdet. Det har medført at underviserne 

systematisk spørger ind til dette, og efterfølgende er parat til at yde en særlig indsats for disse kursister.  

 

Samlet peger erfaringerne fra forløbene på, at: 

 

1) Forløbene skal være tydeligt strukturerede, opdelt i overskuelige sekvenser. 
2) Forløbene skal lægge op til en vekselvirkning mellem det teoretiske og den praktiske afprøvning. 

Digital læring giver anledning til ændret rollefordeling mellem underviser og 

kursist. Videre giver det anledning til at gentænke og reorganisere 

undervisningen. I forhold til dette er der behov for inspiration og gensidig 

videndeling både i de enkelte lærerkollegier, og mellem udbyderne. 

 

Underviserne har behov for brugervenlige digitale platforme, der giver 

mulighed for at opbygge og tilpasse forløb i forhold til erfaringer, 

deltagerforudsætninger og nyt fagligt indhold.  
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3) Feedback i form af test og opgaver er af stor betydning. Herunder også gerne adgang til vejledende 
opgaveløsninger. 

4) Forløbene skal i princippet være selvinstruerende. 
5) Undervisere skal være opmærksomme på, hvorvidt den ”selvkørende” kursist er i gang med at lære 

– eller skjuler sig, fordi vedkommende er kørt fast. 
6) Organisering i makkerskaber (1+1) er en god støtte for de fleste kursister 
7) Speakning på det tekstbaserede materiale styrker læringsudbyttet 

 

I forbindelse med udviklingen af forløbene er der udviklet en skabelon for transformation af forløb: 

 

Vejledning til opbygning af læringspakker/kurser på IKTiAMU læringsplatformen. (kan tilgås på 

http://www.iktiamu.dk). Her er tale om en omfattende vejledning, der både belyser den generelle 

baggrund, angiver designprincipper. Vejledning i med planlægningsmodel, og afsluttende en trin for trin 

gennemgang af, hvordan digitale kurser designes, redigeres og lægges op på Moodle-platformen. Denne 

kan suppleres med en interaktiv udgave (Vejledning til IKTIAMU, der ligger på 

http://www.iktiamu.dk/mod/book/view.php?id=478) 

 

Læringsplan for forløb/kursus. Her er der tale om en operationel udfoldning af den didaktiske 

refleksionsmodel, hvor udvikleren/underviseren gennem en række spørgsmål   

(kan tilgås på http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1329). 

 
Digital læring i AMU. I denne rapport præsenteres indledende mulighederne og udfordringerne i forhold til 

digital læring i arbejdsmarkedsuddannelserne. Indledende diskuteres mulighederne bl.a. ift 

deltagerforudsætninger, hvorefter perspektivet foldes ud i forhold til hvordan organiseret læring kan forstås, 

hvorefter det operationaliseres i forhold til den konkrete didaktiske planlægning.  Begrebet MOOC’s 

gennemgås i forhold til arbejdsmarkedsperspektivet og de særlige didaktiske udfordringer. Afsluttende 

præsenteres den benyttede udviklingsmodel.  De enkelte dele kan læses og bruges selvstændigt. (kan tilgås 

på http://www.iktiamu.dk under FOR UNDERVISERE -> DIGITAL LÆRING I AMU). 

De udviklede støttematerialer (tekster om digital læring i AMU, Kognitiv Load Teori, ikt i AMU med videre) 

er relevant, men kan iflg. underviserne med fordel videreudvikles, så de præsenteres i form af fx videoer, 

og så de bliver koblet tættere sammen med kompetenceudvikling. 

 

 
Udvikling af digital læring er ikke isoleret et spørgsmål om at transformere 

papirbaseret materiale til digitalt. Kursusstruktur og sekvensering skal følge en 

logik, der giver kursisten mulighed for at lære i egen kadence. Her er det også 

vigtigt at udvikle og indtænke feedback systemer, der sikre kursistens 

progression. 

 

Digital læring er kernen i at amu-uddannelser kan udbydes mere fleksibelt i 

forhold til både virksomheders og kursisters behov. Det er nødvendigt, hvis 

arbejdsmarkedsuddannelserne skal kunne indgå i løsningen af de 

kompetenceudfordringer som samfundet står midt i. Det kræver fortsat 

udvikling af brugervenlige platforme, fagdidaktik og didaktik. En udvikling, der 

både har fokus på det indholdsmæssige, og på måden det kan tilgås og deles 

på. 

 

http://www.iktiamu.dk)/
http://www.iktiamu.dk/mod/book/view.php?id=478)
http://www.iktiamu.dk/mod/page/view.php?id=1329)
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Institutions og systemperspektiv 
 

Rammebetingelser 
Som ovenstående angiver adresserer netop dette projekt en række af de udfordringer virksomheder og 

medarbejdere står overfor i disse år. I projektet har udviklingen af digitale læringsformater vist både 

muligheder og konsekvenser på mikro-plan i forhold til kursistere, undervisere. Det angiver samtidig med 

afdækningen af virksomhedernes holdninger, ønsker og behov også tendenser på makroplan. Herunder 

også med det perspektiv, at arbejdsmarkedsuddannelserne også kan og må betragtes som en del af et 

nationalt kompetencesystem. En væsentlig hindring i forhold til udviklings af digital læring i 

arbejdsmarkedsuddannelserne har her været de begrænsninger, der har været i forhold til sådanne udbud, 

hvis de har skullet tilbydes som hel- eller delvis fjernundervisning. Det fremgår således også af det notat, 

der blev lavet af Rambøll i forbindelse med projektets etablering1. Rammebetingelserne for digital læring vil 

imidlertid fremadrettet være mere fleksible, idet der i “Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret 

arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” både lægges vægt på udviklings af nye og mere fleksible 

formater, og, at en større del af kurserne kan afvikles som digital læring2.  

 

Skoleperspektivet 
Men bevægelserne på mikroplan og makroplan må ledsages eller for dens skyld initieres af udviklinger på 

meso-plan. Altså hvordan spiller den institutionelle ”setting”, strukturer, udviklingstiltag og ledelse sammen 

med de beskrevne udviklingstiltag? Eller som det italesættes i forandringsteorien: Der er ledelses-

opbakning på skolerne til digital læring. Som igen er operationaliseret til Relevante ledere på 

uddannelseschef og mellemlederniveau har opnået kendskab til og forståelse for de ledelsesmæssige 

udfordringer i forhold til digital læring, og har udtrykt dette i form af handleplaner. Er det så sket, og i 

bekræftende fald, hvordan? På Mercantec er digitaliseringen indarbejdet i skolens pædagogiske strategi, 

hvori det bl.a. hedder:  

 

”Gennem en bedre og mere differentieret udnyttelse af teknologi og digitale muligheder i 

undervisningen ønsker vi at løfte undervisningens kvalitet til gavn for den enkelte elev, 

således så der kan opnås en bedre ressourceudnyttelse.” 

Og videre, at:  

 

”Undervisningen anvender til enhver tid relevant, fagspecifik teknologi. Eleverne har adgang 

til fleksible IT-baserede læringsmaterialer og – forløb, samt it-værktøjer/it-medier, som 

understøtter deres læringsforudsætninger, og som i stor udstrækning er selvinstruerende. 

Underviserne opbygger digitale online læringsforløb og pakker, som eleverne har adgang til” 

 

                                                           
1 Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet ”Digital læring i AMU”, afholdt 22. september 2014, 

Mercantec Viborg 

 
2 Der skal skabes mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i forbindelse med digital læring, hvis kursisten blot er 
fysisk til stede 25 pct. Af undervisningstiden (mod i dag 50 pct. af undervisningstiden).  
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Her lægges der således vægt på, at det er underviserne, der skal udvikle digital læring. En involvering som 

herværende projekt fremhæver som vigtig når forløbene skal foldes didaktisk ud i forhold til 

kursisterforudsætninger. I 2017 skal der gennemføres 4 workshops for undervisere med henblik på at sikre 

dette. (se http://www.mercantec.dk/om-mercantec/den-paedagogiske-strategi/teknologi,-it-og-virtuel-

undervisning-er-centrale-elementer-i-hverdagen) 

 

Indsatsområde Handling 

Øget udbud af AMU-kurser hvori der anvendes digitale 
læringsmuligheder 

Der udvikles i alt min. 9 kurser i 2017 
fordelt over følgende områder: 
- Automatik 2 
- Robot 1 
- Data 2 
- Auto 2 
- Elektronik 2 
 

 

På EUC-Syd hedder det i skolens skolens strategi for digital læring. 

 

”Digitaliseringen skal på EUC-Syd ses dels som et pædagogisk, didaktisk redskab, som kan 

være med til at understøtte det politiske mål, at eleverne/kursisterne skal blive så dygtige 

som muligt. Digitaliseringen skal understøtte, at både de bogligt og fagligt stærke elever, og 

dem med særlige udfordringer, tilbydes passende faglige muligheder. Videre skal en øget 

digitalisering af undervisningen øge kvaliteten af læringsmulighederne, sikre faglig 

opdatering, øge materialedelingen og sikre ressourceudnyttelsen på tværs af uddannelser og 

skoler. 

 

Det indgår som en vigtig komponent i skolens Didaktiske og pædagogiske grundlag, hvor det bl.a. hedder:  

 

”Undervisningen tilrettelægges med øget udnyttelse af digitaliseringens muligheder med det 

formål at kunne differentiere og derved løfte kvaliteten af undervisningen” 

 

Af særlige udfordringer i forhold til AMU-uddannelserne fremhæves: 

 

 Den overvejende del af underviserne er nybegynder og basisniveau i forhold til at 

anvende forskellige medier til at udvikle læringsmaterialer. 

 Den overvejende del af underviserne er nybegynder og basisniveau i forhold til at 

tilrettelægge og gennemføre digital læring. 

 Der er et begrænset udbud af kurser organiseret med digital læring, selv om 50% af 

virksomhederne efterspørger sådanne. 

 

I forhold til 2017 har det ført til følgende prioriteringer i forhold til indsatsområder: 

 

Indsatsområder Handlinger 

Øget udbud af AMU-
kurser, hvori der 
anvendes digitale 
læringsmuligheder 

Der udvikles minimum fire kurser i 2017 fordelt over følgende 
områder: 
PLC-Området: 

- 446239 PLC programmering af sekventielle styringer. 

http://www.mercantec.dk/om-mercantec/den-paedagogiske-strategi/teknologi,-it-og-virtuel-undervisning-er-centrale-elementer-i-hverdagen)
http://www.mercantec.dk/om-mercantec/den-paedagogiske-strategi/teknologi,-it-og-virtuel-undervisning-er-centrale-elementer-i-hverdagen)
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- 44641 PLC programmering, styring med analoge signaler 
- 45642 PLC proces, programmering, idræftsættelse PID 

regulator. 
- 47907 Servomotorer, montage, idræftsætning og 

fejlfinding. 
PLC området er valgt, idet det er det område, hvor der køres 
flest åbne værksteder, og hvor PC’en bruges som værktøj. 

Styrke undervisernes 
kompetencer inden for 
udvikling af 
læringsvideoer 

Der udbydes to workshops i 2017 

Styrke undervisernes 
kompetencer inden for 
udvikling af 
læringspakker 

Der udbydes to workshops i 2017 

Styrke undervisernes 
kompetencer inden for 
udvikling af 
tilrettelæggelse og 
gennemførelse af 
digital læring 

Der udbydes to workshops i 2017 

 

 

 

Generelt tegner der sig således et billede af, at digitalisering prioriteres i forhold til at udvikle skolernes 

undervisning og undervisningsmiljøer. I projektet har kursisterne da også oplevet, at der fra skolernes 

ledelse har været interesse for forløbet, og for den læring, der kan uddrages af projektet. På begge skoler 

satses der på workshops, som organisering af kompetenceudvikling. Her peger herværende projektet til 

gengæld på, at disse nok mere vil være opmærksomhedsskabende og igangsættende end egentligt 

kompetenceudviklende. 

 

Videnspredning 
I dette projekt er der sket videndeling og videnspredning i forbindelse med de ovenfor omtalte seminarer, 

workshops og den afsluttende velbesøgte konference. Ligesom projektet også blev præsenteret på FLUID-

konferencen, E-LÆRING FOR KORTUDDANNEDE – HVORFOR OG HVORDAN. 25-03-2015. Endvidere er der 

udviklet inspirationsvideoer, som kan virke inspirative i forhold til, hvordan digital læring kan udvikles og 

gennemføres (Best Practice) (Se bilag 2 med oversigt), men den vigtigste videnspredning er den, der foregår 

mellem deltagere og undervisere. – Og i kraft af adgangen til portalen www.iktiamu.dk 

 

 

 

http://www.iktiamu.dk/
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En øget udbredelse af digital læring er ikke bare et spørgsmål om lærerkompetencer og teknologi: Det 

skal prioriteres organisatorisk og ledelsesmæssigt. 

 

Kompetenceudvikling skal her tænkes og tilbydes med tæt kobling til undervisernes egen praksis. 
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Perspektivering  

Kvalificeret arbejdskraft? 
Projektet har på mange måder tegnet billedet af nye formater for udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. 

Danske virksomheder har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft, hvor arbejdsmarkedsuddannelserne, 

derfor både skal kunne håndtere virksomhedsrelevant kompetenceudvikling og arbejdsmarkedets mere 

langsigtede behov for en stadig mere mobil og kvalificeret arbejdsstyrke. Brugen af data, robotter og 

avanceret produktionsudstyr stiger i disse år voldsomt, og dermed forandre arbejdet for 

produktionsvirksomheder verden over. Det der ofte benævnes "den fjerde industrielle revolution". Det 

stiller krav om investering, omstilling, og måske ikke mindst kompetenceudvikling. Generelt demonstrerer 

danske virksomheder allerede nu, at de i kraft af hurtig tilpasning og fleksibilitet har særlige fordele af at 

kunne indgå i nye værdikæder, hvis arbejdskraften har kompetencerne til at håndtere de stigende 

udfordringer. I forhold til arbejdsmarkedsuddannelserne betyder det, at den fjerde industrielle revolution 

må ses i samspil med det vi her vil kalde den fjerde læringsrevolution. 

 

Den fjerde læringsrevolution 
Hvor der i den første læringsrevolution blev skabt opmærksomhed og mulighed for, at også kortuddannede 

fik den nødvendige efter-videreuddannelse, her var der særligt fokus på kvalifikationer. I den anden 

læringsrevolution sat fokus på, hvad kursisterne skulle kunne, altså deres kompetencer. I den tredje blev 

der forsøgt skabt øget sammenhæng mellem det almene og det faglige, mellem det kursisterne kan i 

forvejen og det de skal lære (realkompetence), og mellem arbejdsmarkeds – og erhvervsuddannelse. Den 

fjerde læringsrevolution handler om nye værdikæder, digitalisering, men lige så meget om, hvordan denne 

teknologiske udvikling medfører ændringer i den måde efteruddannelse skal tænkes og udbydes. I 

hovedpunkter kan der her peges på: 

 

 Hybrider af digital læring og traditionelle læringsformater: Ophævelse af en kunstig skelnen mellem 
digital læring og mere traditionel tilstedeværelsesundervisning. I det konkrete projekt har 
virksomhederne peget på, at det netop er hybride formater, der er brug for. 
 

 Det giver mulighed for adaptive formater, hvor læringen kan tilpasses deltagerforudsætninger og 
behov hos virksomhederne i langt højere grad end tidligere. Det vil sige, at det er uddannelserne, 
der tilpasses fremfor kursisterne fremfor tidligere modeller, hvor det var kursisterne, der skulle 
tilpasse sig uddannelserne. 

 

 Ændrede tidsrationaler. Hastighed og kadence har været bestemt industrisamfundets – og 
uddannelsesinstitutionernes logik, nu er der mere tale om tidsrationaler, der kan tilpasses behov og 
den enkeltes forudsætninger. Det giver selvfølgelig udfordringer i forhold til planlægning og 
finansieringsmodeller. 

 

 Dynamiske samspil mellem virksomhedsudvikling, HR og offentlige tilbud. Virksomhederne 
medarbejderne og har en stigende opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling. Her er 
det vigtigt, at der kan etableres et dynamisk samspil mellem uddannelsesudbydere og aftagere. 

 

 Offentligt-privat samarbejde. Mange virksomheder benytter sig af private udbydere. I nogle 
tilfælde er der tale om kursuspakker, der er obligatoriske fx i forhold indkøbt teknologi. Det kan 
også være, fordi de private udbydere er hurtigere til at kunne tilbyde kurser nye fagområder eller 
teknologi. I forhold til den fortsatte udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne er det vigtigt at 
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kunne finde modeller for, hvordan private – og offentlige kompetenceudviklingsaktiviteter kan 
samtænkes med blik for både virksomhedernes og kursisternes udvikling. 
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Bilag 1. – Oversigt over introvideoer: 
 

1. Intro til kurset 44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1271 

 

2. Intro til kurset 43838 Robotter i industrien for operatører 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1458 

 

3. Intro til kurset 44652 Automatiske anlæg, Relæstyring og motorer 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1411 

 

4. Intro til kurset 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1477 

 

5. Intro til kurset 44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1476 

 

6. Intro til kurset 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1475 

 

7. Intro til kurset 44649 El-introduktion for maskinoperatører, relæteknik* 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1483 

 

8. Intro til kurset 44648 El-introduktion for maskinoperatører, el-lære* 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1481 

 

Nb: Måltallet er 10. Men i og med, at alle kurser er dækket med ovenstående, må det betragtes som 

værende det relevante udbud. 

  

http://mercantube.dk/player.php?fid=1271
http://mercantube.dk/player.php?fid=1458
http://mercantube.dk/player.php?fid=1411
http://mercantube.dk/player.php?fid=1477
http://mercantube.dk/player.php?fid=1476
http://mercantube.dk/player.php?fid=1475
http://mercantube.dk/player.php?fid=1483
http://mercantube.dk/player.php?fid=1481
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Bilag 2. Oversigt over inspirationsvideoer 
 

Der er udviklet følgende 5 inspirationsvideoer: 

 

Der er udviklet følgende inspirationsvideoer: 

 

Kursistudtalelser om digital læring 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1461 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1462 

 

Om kurset 44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1478 

 

Om kurset 43838 Robotter i industrien for operatører 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1479 

 

Om kurset 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1484 

 

Måltallet er 4. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1461
http://mercantube.dk/player.php?fid=1462
http://mercantube.dk/player.php?fid=1478
http://mercantube.dk/player.php?fid=1479
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