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Praksisnær læring og udvikling 

Foreningen til fremme af praksislæring understøtter udvikling af praksislæring i 

FGU-institutioner, skoler og i virksomheder.  

 

I dette katalog finder du inspiration til dit næste institutionsudviklingsprojekt, en 

spændende workshop eller et inspirerende ekspertoplæg. 

 
" Vi arbejder med afsæt i et solidt teoretisk og praktisk 

fundament" 
 

 
 

Foreningen til fremme af praksislæring er skrevet ind som samarbejdspartner i 

flere af FGU’ernes institutionsudviklingsaftaler.  

 

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende kop kaffe og en snak om mulighederne 

for et samarbejde om jeres institutionsudviklingsaftale. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Jonas Sprogøe 

sekretariat@praksislaering.dk 

20 93 07 87 

www.praksislaering.dk 

 

 

mailto:sekretariat@praksislaering.dk
http://www.praksislaering.dk/
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Processtøtte, konsulentbistand og 

inspiration 

Foreningen til fremme af praksislæring yder processtøtte og konsulentbistand til kompetence- 

og organisationsudviklingsprocesser.  

 

Bistanden kan være af kortere eller længere varighed, have karakter af aktionslæringsforløb, 

leder- eller medarbejdersparring, understøtte lokale udviklingstiltag, strategiudvikling etc. alt 

sammen med afsæt i et solidt praksislæringsfundament. 

 

Og vi tilbyder inspirations- og ekspertoplæg om aktuelle organisatoriske og læringsmæssige 

emner. 

 

 

 
Kontakt Foreningen til fremme af praksislæring, hvis du har brug for: 

• Processtøtte, facilitering, projektledelse mv. til egne igangsatte projekter og processer 

• Kvalificering af eksterne konsulentforløb og -ydelser. Fx få hjælp til at stille de rigtige krav 

til eksterne leverandører, få et par ”ekstra øjne” på tilsendte tilbud, få hjælp til at 

integrere erfaringerne fra eksterne leverandørers processer i egen praksis 

• Ledersparring og -udvikling. Fx sparring på organisatoriske og ledelsesmæssige 

udfordringer 

• Pædagogisk udvikling. Fx understøtte nye pædagogiske tiltag, beskrive, udvikle, forankre 

etc. 

• Strategisk udvikling. Fx udvikling af et fælles ledelsesgrundlag og institutionens strategi, så 

begge dele står på og forankres i praksis og supplerer hinanden optimalt 

• Erfaringsopsamling og -spredning. Få de gode ideer og erfaringer i spil internt mellem 

afdelinger i virksomheden, på den enkelte skole eller mellem forskellige lokationer 

• Inspiration og nye tanker, der kan inspirere, provokere eller igangsætte refleksion 

”Deltagelse er altid baseret på 

situeret forhandling og 

genforhandling af mening i 

verden” – Jean Lave, professor 
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Eksempler på konkrete aktiviteter og 

forløb 
Implementering af Kompetencetavler 

Kompetencetavler er et redskab, der synliggør og dokumenterer læring på et værksted.  

Projektet er et implementeringsprojekt, der har til formål at samle erfaringer på implementering og 

anvendelse af kompetencetavler på almen grunduddannelse mhp. at støtte op om udviklingen af 

tavlerne. Forløbet understøtter implementeringen gennem både viden (oplæg til lærergruppen) samt 

efterfølgende praksis i værkstedet, hvor vi er tæt på dagligdagen med støtte og sparring omkring brugen 

af tavlerne på FGU Syd- og Vestsjællands fire lokationer.  

 

 

 

Praksisorienteret ledelsesudvikling  

Foreningen til fremme af praksislæring bidrager til at udvikle de pædagogiske ledere på FGU Østjylland. 

Gennem konkret og individuel ledersparring udvikles lederne til at reflektere over egen praksis for at 

kunne bidrage til den fortsatte pædagogiske udvikling af institutionen. Forløbet sker i samarbejde med 

Klüver Management. Foreningen bidrager blandt andet med evaluering og organisatorisk forankring af 

forløbet.  

 

Integration af værkstedsundervisning og almenundervisning 

Foreningen til fremme af praksislæring understøtter integrationen af værkstedsundervisning og 

almenundervisningen på FGU Syd- og Vestsjælland gennem et aktionslæringsforløb på institutionens fire 

lokationer. Forløbet er tilrettelagt med et kick off på hver skole og efterfølgende med en lokalt tilpasset 

proces med aktionslæringsgrupper, udvikling af prøvehandlinger og understøttelse af forankring i 

praksis. Kontakt os, hvis du vil vide mere om hvordan vi kan understøtte jeres proces med at integrere 

almen- og værkstedsundervisning.  

 

Praksis på AGU 

Vi er optagede af at udvikle nye måder at arbejde med praksis på AGU-sporet. Gennem sparring, 

aktionslæring og understøttelse af fælles konkrete projektaktiviteter bidrager projektet til en fælles 

læringskultur med fokus på udviklingen af nye formater for praksislæring på almenområdet.  
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Udvikling af fælles strategisk retning og ledelsespraksis 

På FGU Syd- og Vestsjælland har man brugt nødvendigheden af de faktiske ledelsesopgaver til at 

undersøge ledelsesroller, samarbejde og til at udvikle en fælles strategi. Ligesom talemåden ”båden 

bygger drengen” er tilgangen, at det skal være opgaverne, som bygger ledelsen. Med afsæt i 

kortlægning af interessenter har arbejdet involveret interviews og drøftelser med den nye bestyrelse, 

konference med studerende, undervisere, ledere og politikere, en konference med den kommunale 

ungeindsats, ledelsesinternater samt formulering af en klar strategi med de unge i fokus. Strategien 

virker ikke, når den ligger i skuffen, så derfor er strategien blevet tegnet, forstørret og gjort nem at 

formidle og sætte handling på. Forløbet sker i samarbejde med Weier og Erichsen som en del af 

institutionsudviklingsaftalen for FGU SV.  

 

 
  

Den gode onboarding  

Onboarding af medarbejdere er en vigtig organisatorisk aktivitet. Onboarding har både kulturbevarende 

og kulturskabende betydning såvel som en betydning for at medarbejderen kan finde sig hurtigt til rette 

i de nye omgivelser. Men onboarding er også en lejlighed til at få et nyt blik på det eksisterende og få 

nye ideer til, hvordan man kan organisere sig. Få hjælp til at tilrettelægge en god onboardingplan som 

sikrer en god og sikker indslusning af nye medarbejdere og bidrager til organisatorisk udvikling.  

 

Læringsspil i undervisningen   

Leg og spil bringer engagement og motivation ind i undervisningen. Leg og spil er uudtømmelige kilder 

til læring. Læringsspil er et velegnet middel til at involvere elever på nye måder og kan designes til at 

rumme forskellige behov og niveauer. Læringsspil understøtter forskellige læringsstile og tilgodeser 

andre læringsformer- og tilgange. Eleverne kan naturligt involveres i udviklingen og afprøvningen af 

spillene, hvilket understøtter den praksisnære læring gennem inddragelse af forskellige fag eller 

værksteder. Vi lærer jer at udvikle jeres egne læringsspil.  
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Konkrete værktøjer til god sidemandsoplæring   

Sidemandsoplæring er en ofte overset læringsform – og det til trods 

for, at den lever i bedste velgående, ikke mindst på værkstederne 

rundt om i FGU-institutionerne og i virksomheder. Men 

sidemandsoplæring kræver ligesom andre praksislæringsformer, at vi 

forholder os aktivt til metoden for at få det optimale udbytte. Det kan 

fx være vigtigt at forholde sig til oplærerens faglige og pædagogiske 

kompetencer inden vedkommende bliver kastet ud i rollen som dén, 

der skal oplære en anden. Og det kan være vigtigt at kende 

baggrunden på dén, der skal oplæres for at kunne tilrettelægge den 

rette proces. Få konkrete værktøjer til at arbejde systematisk med 

sidemandsoplæring.  

 

Praksislæring – forståelser og afledte spørgsmål  

Praksislæring, praksis og læring er ikke entydige størrelser, men ikke desto mindre er det helt centrale 

begreber, der er med til at definere hvad der skal ske i FGU-institutionerne. Forskellige forståelser af 

praksislæring giver forskellige bud på hvad der skal og kan ske på de enkelte værksteder.  Ses praksis fx 

primært som dét, der foregår på et værksted, eller ser man praksis i en bredere social og kulturel 

sammenhæng – og hvilke afledte spørgsmål afstedkommer forskellige syn på praksis? 
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Dataunderstøttet organisationsudvikling 

Det er ikke alt der tælles, der tæller – og det er ikke alt, der tæller, der tælles! Mængden af data 

eksploderer i disse år. Data bliver omtalt som ”det nye sort” – eller en guldgrube. Men hvis data skal 

bruges til at skabe udvikling, er det vigtigt med klare overvejelser over, hvilken data, der er brug for, 

hvad den skal bruges til, og hvilken hvad man rent faktisk kan anvende den indsamlede data til. 

Dataunderstøttet organisationsudvikling handler ikke om at indsamle store mængder af data – men om 

at indsamle den nødvendige og tilstrækkelige data, og at anvende denne på meningsfulde måder. 

Foreningen til fremme af praksislæring hjælper med at udvikle og forankre jeres plan for 

dataunderstøttet organisationsudvikling.  

 

Ledelse af det transformative praksisfællesskab 

Ledelsesopgaven i FGU er kompleks og mangesidet. Opgaven handler om at opbygge og håndtere et 

”transformativt praksisfællesskab” – med afsæt i en række forskellige fagtraditioner og fagidentiteter. 

Det kræver evnen til at mestre opbygningen af et nyt fælles tredje – uden at have et eksisterende 

praksisfællesskab at læne sig op ad. Det sætter særlige krav til ledelsen, når man selv, medarbejderne og 

organisationen skal opbygge ny identitet og fællesskab. Vi understøtter ledelsen i at lede det 

transformative praksisfællesskab. 

 

Udvikling af professionsidentitet 

En af udfordringerne i den nye FGU er at udvikle en fælles professionsidentitet, sådan som det er 

formuleret i aftalepapiret for FGU-institutionerne.  En professionsidentitet er en individuel opfattelse af 

sig selv i relation til den profession, man er en del af. Men en professionsidentitet er også noget 

kulturelt – og dermed noget fælles. Foreningen til fremme af praksislæring understøtter udviklingen af 

en fælles professionsidentitet, blandt andet gennem etableringen af professionelle læringsfællesskaber.  
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Learning Factory – et udviklingsforløb   

En Learning Factory er en aktionslæringstilgang, hvor der er fokus på udvikling af praksisnære løsninger 

på konkrete, dagligdags problemstillinger. I en Learning Factory arbejder deltagerne med at identificere 

konkrete problemer, udvikle mulige løsninger, lave prototype-løsninger og teste disse i praksis. Dermed 

opnår du praksisnær udvikling og forankring af konkrete løsninger. Learning Factory er en velafprøvet 

metode i erhvervsskolesektoren, og er blevet brugt til blandt andet at udvikle nye formater for 

videndeling, undervisningsforløb med IT, podcasts etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole- og institutionsudvikling i forskelligt tempo 

De enkelte FGU-institutioner står overfor en udfordring med at udvikle sig i en fælles retning som 

institution, men samtidigt bygge på de unikke særkender, som de enkelte skoler og lokationer har. Det 

kræver et blik for både skole- og institutionsudvikling – og at der skal være plads til udvikling i 

forskellige tempi. Få hjælp til at lave en skole- og institutionsudviklingsplan, som tilgodeser den 

kompleksitet som udvikling i forskellige hastigheder kræver.  

 

 

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de ovenstående emner, eller hvis du har 

ideer til andre samarbejdsprojekter eller -behov. 

www.praksislaering.dk  

 

  

http://www.praksislaering.dk/
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Fundamentet 

Foreningen til fremme af praksislæring udspringer af de gode erfaringer med praksislæring, som 

er opbygget gennem en årrække på produktionsskoler og virksomheder rundt omkring i 

landet.   

Vi arbejder med afsæt i en forståelse af praksislæring, der tager afsæt i en konkret 

problemstilling og dermed er uadskillelig fra den praksis, hvori den foregår og i forhold til det 

problem, som læringen retter sig imod.  

Praksislæring er dermed en oplagt læringsform i skoler, på virksomheder, i fritiden, i foreninger 

mv., hvor man gerne vil have en tæt kobling mellem dét, der skal læres og dét, der skal laves. 

 

Det betyder, at vi tror på, at:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Praksislæring sker i det forpligtende arbejdsfællesskab! Vi lærer når vi er sammen om at 

opnå et mål, og vi er forpligtede på hinanden.   

• Praksislæring tager afsæt i en nødvendighed! Praksislæring er altid koblet op på noget 

andet end læringen selv; det kan være produktion af varer, løsningen af konkrete opgaver, 

udvikling af et koncept eller lignende.   

• Praksislæring kræver aktiv, fysisk handling! Man kan ikke sove sig til læring. Man skal 

gøre noget, og det er derigennem at vi lærer – og at vi finder ud af hvad vi har brug for at 

lære mere om.  

• Praksislæring er både produktion og identitetsdannelse! Når vi lærer gennem praksis, 

løser vi en konkret opgave. Men samtidigt bliver vi bedre og dygtigere til vores fag. Og vi 

udvikler os som mennesker i processen.   

• Praksislæring åbner for forskellige deltagerbaner! Praksislæring tager afsæt i den 

enkelte – og tilbyder forskellige læringsveje. Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. 

Nogle har brug for at lære noget, andre ikke har. Vi deltager i læreprocesser på forskellig 

vis.   

• Praksislæring er ikke-lineær læring! Praksislæring foregår i spring. Praksislæring kan 

ikke kontrolleres eller styres ned til mindste detalje. Praksislæring tilrettelægges og ledes 

med afsæt i opgavens karakter.  

• Praksislæring er helhedsorienteret! For at løse en konkret opgave kan der være behov for 

forskellige kompetencer, forskellig viden og forskellige tilgange. Praksislæring er 

orienteret mod hele opgaven, og ikke kun fragmenter heraf.   
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Om foreningen 

Foreningen til fremme af praksislæring har til formål at iværksætte og støtte initiativer, der 

fremmer praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for 

produktionsskolerne. Det kan ske ved at foreningen støtter projekter mv., og ved at foreningen 

selv tager initiativ til projekter, politiske initiativer, undersøgelser og konferencer osv. Nationalt 

såvel som internationalt. Foreningen ledes af en bestyrelse og et sekretariat. 

 

Vi holder til i Korsør og laver projekter i hele landet.  

 

Sekretariatet er bemandet af: 

Jonas Sprogøe, cand. mag. i voksenpædagogik og ph.d. i organisatoriske 

læreprocesser. Jonas er optaget af kompetenceudvikling i og gennem praksis. 

Jonas har en fortid som konsulent, hvor han blandt andet har lavet flere 

kompetenceudviklingsprojekter for produktionsskoler, erhvervsskoler, 

virksomheder og kommuner. Han har skrevet flere artikler og bøger om 

læring, kompetenceudvikling og ledelse. 

 

 

Michael Bjergsø, cand. teol., MA og ph.d. Michael er optaget af kvalitets- 

og udviklingsarbejde i FGU’erne, og har netop skrevet masterafhandling 

om kvalitet i FGU. Michael er tidligere sekretariatsleder i 

Produktionsskoleforeningen og har været med i både udviklingen og 

opstarten af de nye FGU institutioner.  

 

 

Vi samarbejder med en række forskellige eksperter, konsulenter og undervisere, hvor det er 

nødvendigt og giver værdi, fx: 

• Klüver Management 

• Anja Weier Olsen og David Erichsen 

• CIU - Center for IT-understøttet undervisning 

 

 

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende samtale. Ring bare: 
Jonas Sprogøe, sekretariatsmedarbejder 

Foreningen til fremme af praksislæring 

Norvangen 15 

4220 Korsør 

Telefon: 20 93 07 87 

Mail: jonas@praksislaering.dk 

 


