
 

 

 

Tema for NORDYRK konference 2020 (10-12 juni): 

Overgange, til, i og fra skole og arbejdsliv 

Erhvervsuddannelserne retter sig mod erhverv. Det er derfor helt afgørende, at der kan skabes 

sammenhæng mellem læringen i skole- og virksomhedsdelen. Samspillet er både det, der kendetegner 

erhvervsuddannelserne, og også deres særlige styrke. Men det er også uddannelsernes særlige udfordring 

at skabe meningsfyldte koblinger mellem de forskellige læringsrum: Virksomheden, skolen og også i 

stigende grad de virtuelle læringsrum. Dette handler selvfølgelig også om at koble teoretisk og praktiske 

viden og erfaringer sammen i og i samspil med de forskellige læringsrum, fremfor at tænke teori som skole 

og praksis som virksomhed. 

Overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse påberåber sig også særlig opmærksomhed. Hvordan 

mødes, anerkendes og inkluderes eleverne, så erhvervsuddannelsen bliver deres uddannelse, hvor 

personlig karakterdannelse og faglig udvikling folder sig ud i dynamisk samspil? I overgangen til 

virksomhedsdelen er det ikke mindre vigtigt at stilladsere eleverne. Endelig er der især i de mere 

skolebaserede uddannelsesformer også behov for at sikre en smidig overgang fra erhvervsuddannelserne til 

arbejdslivet. 

Afhængig af de forskellige erhvervsuddannelsesmodeller i de nordiske lande er der også forskellige 

overgang mellem uddannelseselementerne, indbygget i erhvervsuddannelserne, der på forskellig vis udgør 

opmærksomhedspunkter både for elever og for lærere undervejs i uddannelsen. Det kan være overgange 

mellem skole- og praktikmoduler og understøttelse af den læring, der finder sted i de to forskellige 

sammenhænge. Det kan være det at skabe sammenhæng mellem teoretiske og praktisk orienterede fag, 

eller det kan være sammenhæng skabt gennem det fysiske eller det it-medierede møde.  

Digitale medier udgør nye læringsrum, der både understøtter og udfordrer overgangene i uddannelserne. 

De giver mulighed for uddannelse og samarbejde i sammenhænge, der tidligere var vanskelige tilgængelige 

på grund af fysisk afstand. Ligesom simulering og Virtual Reality kan udgøre læringsrum, hvor eleverne kan 

udforske områder, der ikke tidligere var tilgængelige eller forståelige.  

Overgange, til, i og fra skole og til arbejdsliv udgør således helt centrale opmærksomhedspunkter i relation 

til erhvervsuddannelserne, der både har ligheder og forskelle på tværs af landene. Dette har afgørende 

betydning for overvejelser over uddannelsernes faglige indhold, uddannelsesmæssige forløb. Det har også 

betydning for elevernes møde med erhvervsuddannelserne, hvor deres faglige identitetsmæssige 

tilblivelsesprocesser og yrkesocialisation væves sammen i elevernes forestillinger om – og forventninger til - 

arbejdslivet. Og det har centrale betydning for det samarbejde eller udveksling, der kan og skal foregå 

mellem skoler (lærere) og virksomheder (oplæringsansvarlige).  

Et særligt tema udgøres her af køn, hvordan gøres der op med kønsstereotype forestillinger om 

uddannelsesvalg og fremtidigt arbejdsliv? 

Temaet omkring overgange rummer således både et helt centralt læringsmæssigt fokus på 

erhvervsuddannelserne, samtidig med at det åbner for en lang række faglige og kompetencemæssige 

problemstillinger. Forholdet mellem fagspecifikke og generiske kompetencer er særlig centralt set i lyset af 

hurtige og accelererende ændringer i arbejdslivet, og med det nødvendige fokus på livslang og livsvid 

læring. 

 


