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Dagens program

Tid Programpunkter

10.00-10.05 Velkomst 

v/Pluss

10.05-10.10 Initiativ om karakterdannelse i aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” 

v/STUK

10.10-10.30 Hvordan kan vi forstå karakterdannelse og faglig stolthed på erhvervsuddannelserne? Et blik på litteraturen 

v/Aalborg Universitet og UC Syd

10.30-10.50 Hvordan arbejder erhvervsskolerne med karakterdannelse og faglig stolthed? Et blik på praksis

v/Pluss

10.50-11.05 Pause

11.05-12.00 Borddrøftelser – runde 1: Hvor møder eleverne dannelseselementer i erhvervsuddannelserne?

12.00-12.30 Frokost

12.30-13.25 Borddrøftelser – runde 2: Hvor og hvordan er der potentialer for at styrke dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne?

13.25-13.30 Opsamling og tak for i dag 

v/Pluss



Temamøde om karakterdannelse i 
erhvervsuddannelserne



“Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser 
til fremtiden” (nov. 2018), s. 15:

”Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er en stærk ramme for dannelse, 
forstået som karakterdannelse og faglig stolthed. (…) For at understøtte og 
tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som stærke 
dannelsesmiljøer og derved tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der 
behov for et styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på 
en erhvervsuddannelse, og at det er erhvervsskolernes opgave at sætte 
dette aftryk i de faglige miljøer. (…) Aftaleparterne er derfor enige om, at: 

• Der gennemføres et program, der skal udvikle og afprøve redskaber til 
den enkelte erhvervsskoles arbejde med karakterdannelse. 
Programmet skal adressere dannelsesaspektet gennem eksempelvis erfaring 
og viden om håndværk, industri, service og formgivning. Formålet med 
programmet er således at nære den faglige stolthed i 
erhvervsuddannelserne, og programmet vil tage udgangspunkt i emner som 
eksempelvis handlekraft, nærvær, ordentlighed og civilsamfund.  

• Styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne gennem 
ændring af formålsbestemmelsen i erhvervsuddannelsesloven, så det 
fremgår, at karakterdannelse og faglig stolthed er et af flere formål med 
uddannelserne.”

22. januar 20204



Ændring af formålsbestemmelsen

Lov om erhvervsuddannelser:

• ” § 1. Børne- og undervisningsministeren tilrettelægger et samordnet 
system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og den 
offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder.

• Stk. 2. Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i 
videst muligt omfang er egnet til at 1)…, 2)…,) 3) bidrage til at 
udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige 
udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed, 4)…”

Bemærkninger til lovforslaget:

• ”Det foreslåede vil med sin placering i beskrivelsen af 
erhvervsuddannelsessystemets hovedformål indebære et styrket 
fokus på, at elevernes karakter skal dannes i alle faser af en 
erhvervsuddannelse, og at dette uddannelsesaspekt skal indgå 
aktivt i alle dele af arbejdet i virksomhederne og på skolen og i 
undervisningens tilrettelæggelse på de enkelte skoler.

22. januar 20205



Karakterdannelse og faglig stolthed ifølge 
lovforslagets bemærkninger

• ”Med den foreslåede terminologi »karakterdannelse og faglig stolthed« søges 
det understreget, at virksomhederne og erhvervsskolerne skal adressere 
dannelsesaspektet gennem erfaring og viden om håndværk, industri, 
service, formgivning m.v.

• Formålet er endvidere, at skolerne skal nære den faglige stolthed i 
erhvervsuddannelserne. Det foreslåede understreger således 
erhvervsuddannelserne som en stærk ramme for dannelse, forstået som 
karakterdannelse og faglig stolthed, hvor eleverne udvikler 
vedholdenhed, omsorg og beslutsomhed og gennem tilegnelsen af 
erhvervsuddannelsernes fagområder og faglige håndværk styrker 
deres personlige integritet, omsorg og respekt for håndens arbejde.

• Karakterdannelseselementet skal udvikles og vedligeholdes på skolerne med 
fokus på stærke normer ud fra en forudsætning om, at dannelsesaspektet 
udvikles gennem pligter og opgaver. Det foreslåede skal således sætte 
eleverne i stand til at tage bestik af verdenen og håndtere friheden. Det skal 
lære eleverne ansvar og at klare modgang. Eleverne skal opleve situationer, 
hvor de både skal klare udfordringerne, hvor de må give op, hvor de må 
søge hjælp, og hvor de sammen finder løsninger.”

22. januar 20206



Program om karakterdannelse – skolernes rolle

22. januar 20207

Trin 1: 
Forundersøgelse
(2019-2020)

Trin 2:
Udvikling af redskaber
(2020-2021)

Trin 3:
Formidling af redskaber
(2021)

5 temamøder skal give 
ideer til redskaber til 

arbejde med 
karakterdannelse

Udviklingsprojekt
med 10-20 skoler. 

Forventet tilmelding i maj 
2020 (pulje)

Formidling af redskaber 
og inspirationsmateriale 
via emu.dk, så de kan 
anvendes af alle skoler



Hvordan kan vi forstå karakterdannelse og faglig stolthed på 
erhvervsuddannelserne?

Et blik på litteraturen v/Aalborg Universitet og UC Syd



Hvad er karakterdannelse på erhvervsuddannelserne? 

Udkast til definition på baggrund af litteraturgennemgang:

• Karakter er et begreb for relativt varige og faste dispositioner og egenskaber, der 
kendetegner en person, og som evalueres af andre (fx som stærk eller svag, god 
eller slet karakter)

• Karakterdannelse er den proces, hvor en persons karakter formes i et samspil 
med omgivelserne.



Hvad er karakterdannelse på erhvervsuddannelserne? 

• En karakterdannende proces hen mod en ‘formethed’

• Erhvervsuddannelserne har unikke potentialer for udvikling af karakterdannelse 
og faglig stolthed 

• Det, som gør erhvervsuddannelserne ens og unikke er, at de alle er rettet mod et 
specifikt erhverv eller fag, og at eleverne forstår sig selv som fagpersoner, er 
indstillet på at gøre det godt som fagperson og søger at leve op til traditioner, 
normer og værdier. 



Hvad er karakterdannelse på erhvervsuddannelserne? 

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne inkluderer 
respektfulde relationer til andre, kropslig læring og 
refleksion.

Karakterdannelsens tre dimensioner: 

• En kulturel dimension

• En faglig dimension 

• En refleksiv dimension 

Karakterdannende 
kultur

Karakterdannende 
faglighed

Karakterdannende 
refleksion



Karakterdannelsens kulturelle dimension

• En dimension, der retter sig udad 

• Handler om elevernes forhold til deres fag

• Betoner de samfundsmæssige sider af elevernes fag 

• Hvilken historisk og samfundsmæssig betydning har mit fag? Hvordan er 
faget blevet til? Hvordan bidrager mit fag til samfundet og samfundsmæssig 
værdi?

• Faget i sammenhæng med omverden: Ansvar og etik, som medborger og i 
fælleskab.

• En karakterdannende kulturel dimension 



Karakterdannelsens faglige dimension

• En dimension der retter sig mod faget

• En proces mod at kunne mestre fagets teknikker, processer, 
metoder og produkter 

• En helt central og unik dimension af karakterdannelse i 
relation til erhvervsuddannelserne

• Et ønske om at blive bedre i sit fag og at kunne forholde sig 
kreativt og innovativt til sit fag

• En karakterdannende faglig dimension



Karakterdannelsens refleksive dimension

• En dimension der retter sig indad

• Handler om elevernes refleksioner over dem selv i relation til 
deres fag og deres uddannelse ; fokus på identitet og faglig 
identifikation

• Udvikling af selvstændighed og robusthed; etisk sans, selvrespekt 
og respekt overfor andre.

• Sig selv i sammenhæng med faget; faglig egenstøtte; føler 
personlig stolthed over sit fag.

• En karakterdannende refleksiv dimension



De tre karakterdannende
dimensioner – nogle stikord Karakterdannende kultur

Rammer, fællesskaber, 
socialisering, ydre, 

samfundsmæssig betydning, 
medborgerskab, demokratisk 

dannelse m.m.

Karakterdannende faglighed

Faglig aktivitet, handling, løse 
opgaver, rutiner, kvalifikation, 

mestring, faglige processer, 
redskaber, metoder, produkter 

mv.

Karakterdannende refleksion 

Identitet, faglig identifikation, 
subjektifikation, indre 

egenstøtte, selvstændighed, 
ansvarlighed, selvtillid, 

personlige kompetencer, 
selvrespekt



Sammenhæng mellem karakterdannelse og faglig stolthed

Stolthed kobler sig til alle tre dimensioner:

• Kulturelt: At man danner sig kendskab til fagets historie og vigtighed i 
en samfundsmæssig kontekst; ansvar for redelighed og bidrag til 
samfundet

• Fagligt: At man i stigende grad oplever at kunne mestre fagets teknikker, 
redskaber, processer m.m.; at kunne blive ‘mester’ 

• Personligt: At man i stigende grad oplever sig om en, der hører 
meningsfuldt til faget og kan se et meningsfuldt fremtidigt 
identitetsprojekt med faget 

Karakterdannelse til faglig stolthed

At blive til nogen i 
sammenhæng –

socialisation

At kunne noget –
kvalifikation

At blive til nogen –
subjektifikation



Sammenhæng mellem karakterdannelse og faglig stolthed

”Når eleverne vokser med opgaven, vokser de 
også selv” 

(Informant, interviews)



Tak for opmærksomheden

☺



Hvordan arbejder erhvervsskolerne med karakterdannelse og 
faglig stolthed? 

Et blik på praksis v/Pluss



Baggrund – kort

Resultaterne fra:

• 12 ekspertinterviews gennemført med elev-, 
medarbejder-, leder- og bestyrelsesforeninger og 
organisationer samt to interviews med forskere

• 20 erhvervsskoleinterviews med ledere og 
medarbejdere fra landets erhvervsskoler. Udvalgt, 
så der var lige mange informanter fra hvert 
hovedområde. 

Interviews gennemført i december 2019. 



Baggrund – kort

To centrale interviewspørgsmål

1. Hvornår i deres uddannelsesforløb møder 
eleverne dannelseselementer? 

2. Hvordan arbejder erhvervsskolerne med 
elevernes karakterdannelse? 

De to spørgsmål er fokus i oplægget i dag 



Hvornår i deres uddannelsesforløb møder eleverne 
dannelseselementer? 

• To centrale læringsarenaer: Skolen og 
arbejdspladsen

• En meget vigtig karakterdannelse sker i 
koblingen mellem de to læringsarenaer

• En stor – hvis ikke den største – del af 
elevernes karakterdannelser sker på 
arbejdspladsen



Hvornår i deres uddannelsesforløb møder eleverne 
dannelseselementer? 

På arbejdspladsen 
• Eleverne skal sende en praktikansøgning, hvor de 

skal beskrive sig selv, deres faglighed og 
kompetencer

• Eleverne bliver en del af forpligtende 
arbejdsfællesskaber, hvor alle er afhængige af 
hinandens kompetencer, mødestabilitet, 
planlægning, effektivitet, korrekt udførelse af 
opgaver og produkter mv. Socialisering og feedback 
er centralt. 

• Introduktion til artefakter, uniformer, ritualer, 
omgangstoner, vigtige begivenheder, sociale 
dynamikker og formelle aftaleforhold 

På arbejdspladsen møder eleverne elementer fra alle 
tre dimensioner af karakterdannelse til faglig stolthed. 

Den kulturelle dimension
Fx gennem fællesskabet og 

socialiseringen

Den faglige dimension
Fx gennem udførelsen af handlinger, 

produkter og services

Den refleksive dimension
Fx gennem identifikation med 

uniformer og opbygning af personlige 
kompetencer



Hvornår i deres uddannelsesforløb møder eleverne 
dannelseselementer? 

I koblingen mellem skole og praktik 
• Eleverne ska koble viden og logikker: Viden fra og 

”læringslogikken” på skolen skal kobles med viden 
fra og ”produktionslogikken” på arbejdspladsen

• I koblingen får eleverne mulighed for at blive 
bevidste om og sætte ord på den tavse viden, de 
får gennem kroppen på arbejdspladsen

• Det sker særligt gennem samtaler med 
praktikmedarbejdere, lærere på skolen og 
klassekammerater

Eleverne møder her særligt den refleksive dimension af 
karakterdannelse. 

Eksempler på redskaber til
refleksion fra skolerne

Der er eksempler på skoler, som 
arbejder med portfolioer, logbøger

og opgaver i forbindelse med 
elevernes praktikforløb – fx malerens 

praktikum. 



Hvornår i deres uddannelsesforløb møder eleverne 
dannelseselementer? 

På skolen 
• Alle tre dimensioner af karakterdannelse er i spil

• På GF1 møder eleverne en ny, karakterdannende 
kultur og gennemgår en karakterdannede refleksion 
gennem fx nye fællesskaber, det individuelle ansvar 
for læring og mødet med værdier for god opførsel 
på skolen og uddannelsen. 

• Senere i forløbet kommer den karakterdannende 
faglighed til at fylde mere. Fx i de erhvervsrettede 
fag, et større fokus på at blive klar til praktikforløb 
og møder med virksomhedsrepræsentanter

Der er en interessant tidsdimension i de emner, der 
fylder i løbet af uddannelsesforløbet. 

Emner tidligt i uddannelsesforløbet
Fx empati, samvittighed, dømmekraft, 
myndighed, kritisk sans, refleksion og 

medborgerskab. 

Emner senere i uddannelsesforløbet
Fx at forstå sig selv om fagperson, at 
gøre det godt som fagperson, at leve 
op til traditioner, normer og værdier i 

faget og erhvervet. 



Hvornår i deres uddannelsesforløb møder eleverne 
dannelseselementer? 

Et tidsperspektiv på skolen

Enighed: Karakterdannelsen (en almen eller fagspecifik) sker og bør ske gennem fagene – gennem 
oplevelsen og udførelsen af handlinger, produkter og services i praksis. 



Hvordan arbejder erhvervsskolerne med elevernes 
karakterdannelse?

• Et centralt omdrejningspunkt: 
Simulering af virkelige 
arbejdssituationer 

• Ved at arbejde med bæredygtighed, 
FNs Bæredygtighedsmål og klima 
som tema i fagene og som fokus på 
skolen

• Derudover en række eksempler: 



Hvordan arbejder erhvervsskolerne med elevernes 
karakterdannelse?

Eksempler på, hvordan skolerne arbejder med elevernes karakterdannelse

Fagundervisning: Simulering, rollespil, gruppearbejde, sidemandsoplæring, underviseren som rollemodel, inddragelse i 

beslutninger om arbejdsform og indhold (medborgerskabsdidaktik), spørgsmål til refleksion, historiefortælling af undervisere 

eller eksterne. 

Tværfaglig undervisning: Projektorienteret undervisning på tværs af fag, hvor fx erhvervslivet inddrages – så lokalt og 

virkelighedsnært som mulig. Dette fx med bæredygtighed og klima som overskrift. 

Udenfor undervisningen: Fællesarrangementer på skolen (fx karrieredage, jobdage, skills, Demokratiets Dag, sociale 

arrangementer), studieture, virksomhedsbesøg, foreningsliv, medborgerskab gennem elevrådsarbejde

Skolens rammer: Simulering – skolerne forsøger at få en virksomhedskultur ind på skolen i forhold til fx uniformering, 

udsmykning og samarbejdet med erhvervslivet generelt. 



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

Nu er det 
(snart) 

jeres tur

☺



Pause

15 minutter



Borddrøftelser - Runde 1
Hvor møder erhvervsskolerne dannelseselementer i 
erhvervsuddannelserne?



Elevernes møde med dannelseselementer



Erhvervsuddannelsesforløb



Processen – 50 min.

Hver bordgruppe udpeger en proces- og tidsstyrer

I skal alle udfylde skabelonen med ”Elevernes møde med dannelseselementer” (A4). Afsættet er følgende to spørgsmål:

1. Hvor og hvordan møder eleverne dannelseselementer i deres uddannelse? 

2. Hvor er der behov for nye redskaber til at understøtte arbejdet med karakterdannelse?

• Hver deltager præsenterer på skift de to ”vigtigste” nedslag vedr. hvor og hvordan eleverne oplever dannelseselementer

• Proces- og tidsstyreren noterer på masterskabelonen (A3)

• Stil gerne uddybende spørgsmål til hinanden

• Hver deltager præsenterer på skift de to ”vigtigste” forslag til, hvor der er behov for nye redskaber til at understøtte arbejdet med 
karakterdannelse

• Proces- og tidsstyreren noterer på masterskabelonen (A3)

• Stil gerne uddybende spørgsmål til hinanden

5
min.

30
min.

A

B



Processen – 50 min.

Ved bordene skal I nu forholde jer til følgende spørgsmål:

• Hvilke tre forslag er vigtigst? Vælg tre forslag, som I skal arbejde videre med efter frokost. 

• Proces- og tidsstyreren noterer på redskabsudviklingsskabeloner under overskriften ”Behov”. (Én skabelon pr. behov)

15
min.

+



Elevernes møde med dannelseselementer



Frokost

30 minutter



Borddrøftelser - Runde 2
Hvor og hvordan er der potentialer for at styrke 
dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne?



Processen – 50 min.

Hver bordgruppe udpeger en proces- og tidsstyrer

I skal nu alle udfylde redskabsskabelonen med afsæt i de støttespørgsmål, der knytter sig til hver overskrift:

• Behov

• Titel og kort beskrivelse

• Formål

• Fokus

• Anvendelse

• Stikord til inspiration for redskabsudvikling

• Aktører



Opsamling på i dag – og de næste skridt



Opsamling på i dag

• Hvad er jeres bedste forslag? 

• Hvad tager vi med hjem i dag? 

De næste skridt

• Opsamling på de fem temamøder

• Bruttoliste over redskaber

• Puljeannoncering: Senest maj 2020

Opsamling på i dag – og de næste skridt 



TAK FOR I DAG!


