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Forord 
Denne rapport belyser forholdet mellem voksenuddannelse og arbejde ud fra to delundersøgelser. 
Der er således gennem dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en interviewundersøgelse, blevet 
fokuseret på, hvordan deltagerne vurderer deres udbytte af at have deltaget i et arbejdspladsrelateret 
kursus. Det konkrete uddannelsesprojekt blev gennemført for medarbejderne (252 ansatte) i en 
kommunal ældre- og handicapafdeling som et kursus af to ugers varighed. Den første uge bestod af 
et AMU-kursus og den sidste uge af et FVU-danskkursus med lærere fra den nærliggende afdeling 
af VUC Nordjylland. 
 
VUC-afdelingen iværksatte efterfølgende (½ år efter det sidste holds kursusforløb) i samarbejde 
med Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, en opfølgende undersøgelse 
omkring kursisternes udbytte af FVU-undervisningen. Formålet var dels at undersøge, hvad 
kursisterne generelt havde lært af kurset, dels om de kunne anvende det lærte i arbejdslivet. Det 
blev først undersøgt ved at spørge kursisterne gennem et spørgeskema, som blev distribueret og 
indsamlet med hjælp fra afdelingslederen i den kommunale ældresektor. Denne spørgeskema- 
undersøgelse blev overvejende varetaget af VUC, af VUC-lærer Knud Trier, og foreligger nu som 
del 1 af rapporten her.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen blev dernæst fulgt op af en interviewundersøgelse, hvis formål var at 
finde ud af, hvad kurset havde betydet for den enkelte medarbejder i forhold til vedkommendes 
baggrund og funktion på arbejdspladsen. Det overordnede sigte med denne undersøgelse var således 
at belyse mere dybtgående, hvordan de ansattes kompetenceudvikling og implementering af ny 
viden på arbejdet spiller sammen med en række andre forhold i deres liv. Interviewundersøgelsen 
blev varetaget af forskningsassistent Annette Rasmussen fra Institut for Uddannelse, Læring og 
Filosofi og formidles som del 2 af nærværende rapport.  
 
Forfatterne af de to delrapporter vil gerne rette en tak til de kursister/medarbejdere, der svarede på 
spørgeskemaer og lod sig interviewe og til den kommunale ældre- og handicapafdeling, hvis navn 
vi af hensyn til respondenternes anonymitet ikke kan nævne, for at stille sig til rådighed og hjælpe 
med undersøgelsens gennemførelse. Desuden vil vi takke hinanden for et godt samarbejde.  
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DEL 1: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 
Kursisters vurdering af brugbarheden af et kursus i FVU-dansk 
i en kommunal ældrepleje 
Knud Trier 
 
”Jeg synes det var et fantastisk godt kursus” (respondent 19). ”Må sige, det er det dårligste kursus 
jeg har deltaget i” (respondent 79). Disse udsagn udtrykker spændvidden i besvarelserne i den 
spørgeskemaundersøgelse, der blev lavet på baggrund af FVU-undervisning i dansk i en kommunal 
ældrepleje. 
 

Spørgeskemaundersøgelsens baggrund og gennemførelse 
I forbindelse med et uddannelsesprojekt for ældre- og handicapafdelingen: På vej mod fremtiden i 
en kommune blev der indgået aftale med AMU om et kursus i kundepleje, fleksibilitet og 
omstillingsparathed, hvor undervisningen rettede sig mod at fremtidssikre dagligdagen i ældre- og 
handicapafdelingen i kommunen. Det blev endvidere aftalt at bruge FVU undervisning til at 
understøtte, motivere og udvikle procesforløbet.  
 
Alle medarbejderne ved ældre- og handicapafdelingen i kommunen skulle deltage i 
uddannelsesprojektet. De blev derfor inddelt i hold á ca. 15 og skulle på kursus i sammenlagt 14 
dage, hvoraf den første uge blev forbeholdt AMU, mens FVU- undervisningen foregik i den anden 
uge med ca. 40 lektioner, hertil kom planlagt hjemmearbejde. På første undervisningsdag i FVU-
regi blev deltagernes faglige niveau afdækket gennem en test, der tog sigte på undervisningstilbud 
og trinindplacering. For at fremme korpsånd blandt medarbejderne ved hjemmeplejen i kommunen 
var deltagerne bredt sammensat, fra forskellige afdelinger og med forskellig faglig baggrund.  
 
I forlængelse af uddannelsesprojektet blev det i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og VUC-
Nordjylland aftalt at undersøge kursisternes bedømmelse af deres udbytte af FVU-undervisningen. 
Formålet var at undersøge, hvad kursisterne har lært af kurset, og om de kan anvende det lærte i 
arbejdslivet.1 Undersøgelsen blev gennemført i løbet af marts-april 2006. VUC-Nordjylland 
udarbejdede et spørgeskema og introduktionsbrev (bilag), og ældre- og handicapafdelingen forestod 
fordelingen til de enkelte arbejdssteder via intern postforsendelse, således at alle kursister fik et 
spørgeskema. Afleveringsfristen blev sat til 5. april 2006, ligeledes via intern post, således at 
skemaerne samlet kunne sendes til VUC-Nordjylland til bearbejdning. Der blev afleveret enkelte 
skemaer efter afleveringsfristen, men samtlige skemaer er medtaget i nærværende materiale. 
 
Der er trykt 300 spørgeskemaer. 252 kursister har været gennem uddannelsesforløbet fordelt på 18 
hold med 10 før sommerferien og 8 efter. Der er kommet 150 spørgeskemaer retur i besvaret stand. 
Det giver en svarprocent på 60, hvilket må anses for tilfredsstillende for undersøgelsens validitet.  
 

                                                 
1 Introduktionsbrev til spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 1) 
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Resultaterne af undersøgelsen 
Efterfølgende er spørgeskemaerne indtastet, således at hver svarmulighed er tillagt et nummer, 
jævnfør nedenstående eksempel:  
 
Indholdet af FVU-dansk var brugbart i min hverdag 1 Enig 
 2 Delvis enig 
 3 Delvis uenig 
 4 Uenig 
 0 Ved ikke 

Tabel 1 
 
I tabel 2 er udregnet middelværdien for alle returnerede spørgeskemaer inden for hver svarkategori: 
 
Middelværdier af besvarelser 
Indholdet af AMU-ugen var brugbart i mit arbejde   1,3 

- i min hverdag i øvrigt 1.4 
Indholdet af FVU-dansk var brugbart i mit arbejde  2,0 

- i min hverdag i øvrigt 2.1 
Som følge af kurset er vi kommet til at 
kende hinanden bedre i personalegruppen 2.0 
Som følge af kurset er vi kommet til at snakke  
med andre faggrupper 1,9 
Som følge af kurset er vi kommet til at 
tage større hensyn til hinanden på arbejdet 1,9 
Som følge af kurset er der sket mange  
forandringer i hjemmeplejen 2,7 
Nogle af mine kolleger gav mig ideer, der har  
gjort min hverdag lettere 1,9 
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at skrive beskeder 2,0 
Som følge af kurset er jeg blevet mere    
Opmærksom på, hvad jeg skriver om og til andre 1.6 
Som følge af kurset er jeg blevet bedre  
til at udfylde henvendelse vedrørende hjælpemiddel 1,8 
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at udfylde forflytningsprocedure 1,8 
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at bruge EDB  3,2 
Som følge af kurset 
er jeg blevet bedre til at læse 3,1 
Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at stave  3,0 
Alt i alt var AMU-ugen god 1,2 
Alt i alt var FVU-dansk godt 2,1 

Tabel 2 
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Sammenligning af de to kursusuger 
Der er en klar tendens til, at AMU-ugen bedømmes som værende bedre end FVU-dansk. Det kan 
man sammenholde med, dels hvilken rolle FVU var tiltænkt i projektet, dels overvejelser over hvad 
kursisterne forholder sig til. 
 
I projektbeskrivelsen forud for uddannelsesprojektet var det ”aftalt at bruge FVU undervisning til at 
understøtte, motivere og udvikle procesforløbet.”2 I sprogbrugen fremstod det således fra starten 
klart, at AMU-ugen var omdrejningspunktet i uddannelsesprojektet, og at FVU skulle bruges til at 
understøtte anden undervisning. Dette har kursisterne tilsyneladende klart forstået og svaret i 
overensstemmelse hermed. Når målet var at understøtte anden undervisning, kan det være svært at 
begrunde, at hele FVU-undervisningen blev placeret efter AMU-ugen. Sprogbrugen indikerer, at 
FVU skulle levere redskaber til brug i AMU-undervisningen, der som mål havde kundepleje, 
fleksibilitet og omstillingsparathed. Det står imidlertid ikke klart, på hvilken måde FVU skulle 
kunne motivere og udvikle dette procesforløb. 
 
Der er i spørgeskemaet alene spurgt til, om FVU var godt, henholdsvis brugbart, og ikke om FVU 
understøttede, motiverede henholdsvis udviklede forløbet. Det er min opfattelse, at kursisterne kan 
have været noget i vildrede med at svare på sådanne spørgsmål. 
 
VUC må blive bedre til – sammen med virksomheden – at beskrive hvilke kompetencemål, der 
forventes af uddannelsen, og hvad vi derfor gerne vil måles på. 

 ” En væsentlig forudsætning for et frugtbart møde er, at både virksomheder og skole 
gør sig klart, hvad de har behov for hos hinanden.”3  
 

Det er desuden ved præsentationen og målsætningen af uddannelsesprojektet vigtigt at overveje 
ordvalget nøje. Har FVU en understøttende funktion i forhold til andre fag, eller en selvstændig 
betydning, således at det f.eks. er integreret i/indgår som en integreret del af andre fag? 
 
De to uger sammenlignet i antal og procent: 
AMU var god   Antal Procent FVU var god   Antal Procent 
        
Ved ikke 0  2 1  0  1 1 
Enig 1  123 83  1  43 29 
Delvis enig 2  22 15  2  64 43 
Delvis uenig 3  0 0  3  20 14 
Uenig 4  1 1  4  20 14 
        
 Total  148 100  Total  148 100 

Tabel 3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Realiserede delprojektet, www.kom-ud.dk  
3 Rasmussen P: Mødet mellem skole og virksomhed i Bisgaard m.fl. Voksenundervisning på arbejde s. 43 
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Et sammenlignende diagram: 

Sammenligning af ugerne
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  Figur 1 
 
 
 
Det er tydeligt, at AMU-ugen bedømmes som god, hvorimod FVU-dansk bedømmes mere 
svingende; dog koncentreret omkring en delvis enighed om en god uge. 
 

”Det er hovedsagelig ønsker fra medarbejderne, ny teknologi og lovkrav, der giver 
anledning til efteruddannelse. Men også omstilling i virksomheden og virksomhedens 
strategi/forretningsplan giver anledning til efteruddannelse. Derimod spiller læse- og 
staveproblemer hos medarbejderne en meget lille rolle (ibid.). Kursusemnerne og 
uddannelsesbehovene peger stærkt i retning af teknisk-faglige færdigheder og ikke på 
almene kvalifikationer overhovedet, jf. f.eks. den manglende prioritering af læse-
/stavekurser. Udover de teknisk-faglige færdigheder prioriterer virksomhederne i 
nogen grad udviklingen af personlige kvalifikationer, f.eks. samarbejde.”4 
 

Også fra medarbejderside fornemmes en vis modstand, hvilket er illustreret ved følgende 
kursistudtalelse (frit efter hukommelsen): 

 ”I sidste uge (AMU) var vi lige kloge, i denne uge (FVU) skal vi testes. Så bliver 
nogle klogere end andre.” 
 

Der er formentlig en sammenhæng med kursisternes tidligere skoleerfaringer, men også med i hvor 
høj grad det er lykkes at skabe en meningsfuld undervisning for kursisterne. Vi var fra lærersiden 
intuitivt klar over dette forhold. Vores målsætning var formuleret som at ”tilgodese de enkelte 
faggrupper … med en funktionel undervisning.”5 
 

 

 
 
                                                 
4 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
5 Realiserede delprojektet, www.kom-ud.dk 
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Kursusugernes brugbarhed i arbejdet. 
AMU brugbar i arbejde    FVU brugbar  i arbejde  
 Antal Procent  Antal. Procent 
      
Ved ikke 2 1 0 2 1 
Enig 99 70 1 41 30 
Delvis enig 38 27 2 64 46 
Delvis uenig 1 1 3 18 13 
Uenig 2 1 4 14 10 
      
Total 142 100 Total 139 100 

Tabel 4 
 
 

Brugbarheden af de to uger i arbejdet
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Figur 2 

 
 

Kursusugernes brugbarhed i hverdagen. 
AMU brugbar  i hverdagen  FVU brugbar i hverdagen  
 Antal Procent  Antal Procent 
      
Ved ikke 6 5 0 4 3 
Enig 77 59 1 31 24 
Delvis enig 44 34 2 59 46 
Delvis uenig 1 1 3 17 13 
Uenig 2 2 4 16 13 
      
Total 130 100 Total 127 99 

Tabel 5 
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Brugbarheden af de to uger i 
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Figur 3 

 
Kursisterne erklærer sig i overvejende grad enige eller delvist enige i, at AMU ugen er brugbar i 
både arbejdet og hverdagen i øvrigt. For FVU dansk er billedet noget mere nuanceret. De fleste 
kursister er delvist enige i, at FVU kurset er brugbart i arbejdet og hverdagen i øvrigt. En lidt 
mindre gruppe er enige i, at FVU dansk er brugbart i både arbejde og hverdag, mens der 
tilsyneladende er en nogenlunde konstant gruppe, der ikke mener, at FVU-dansk har været brugbart, 
hverken i arbejdet eller i hverdagen i øvrigt. Det kunne være interessant at undersøge, om der 
gælder nogle fælles træk for denne gruppe.  
 
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, hvor ensartet kursisterne vurderer brugbarheden i forhold til 
deres arbejde og til deres hverdag i øvrigt. Man kunne have forventet, at kursisterne ville erklære 
sig enige i, at AMU kurset især var brugbart i arbejdslivet, mens FVU dansk i nogen grad også ville 
være brugbart i deres hverdag. Der synes ikke at være en tendens til, at kursisterne i højere grad 
erklærer sig enige eller delvist enige i, at FVU dansk er brugbart i hverdagen i øvrigt frem for i 
arbejdet – tværtimod. Det kan måske have noget at gøre med kursets tilrettelæggelse. 
 

”Ud fra projektledernes og lærernes egne evalueringer kan vi konstatere, at KOM-
UD forløb har øget fokus på at overskride afstanden mellem uddannelse og erhverv i 
den konkrete forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Dette gøres mere eller 
mindre radikalt, hvor den mindst radikale form handler om virksomhedsforlagt 
undervisning, hvor man bringer (et i øvrigt intakt) undervisningsrum tættere på 
medarbejderne (evt. ud på selve virksomheden). En mere omfattende overskridelse 
handler om at virksomhedsrette undervisningen ved at få indblik i medarbejdernes 
arbejde og anvende eksempler fra virksomheden i undervisning. Den sidste type kan 
kaldes den virksomhedstilpassede undervisning, hvor undervisningen bygger på (en 
vis) analyse af virksomhedens behov f.eks. gennem interviews og søger at 
sammenknytte ”faget” med relevante problemstillinger fra arbejds- og privatliv.”6 

                                                 
6 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Undervisning i situeret og skolastisk perspektiv 
Vi prøvede til en vis grad at lave virksomhedsrettet undervisning, men vi følte os også bundet af 
bekendtgørelsens bestemmelser og mål for de enkelte trin. 
 

”… den skolastiske der danner basis for VUC’s uddannelsestænkning og den 
situerede, der er grundlaget for praktisk handlen.” 
”Helt overordnet indikerer situeret læringsteori, at læring handler om at tilegne sig 
meget andet end sproglig viden, f.eks. (fag)identitet, færdigheder og viden om sociale 
normer.”7 

Læring forgår her ved at deltage i et praksisfællesskab. 
 
Man kan derfor anlægge forskellige perspektiver på vores undervisning: 
 
Det skolastiske perspektiv kunne komme til udtryk i flg. svarmuligheder: 

• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at bruge EDB. 
• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at læse. 
• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at stave. 
 

 
Det situerede perspektiv kunne komme til udtryk i flg. svarmuligheder: 

• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at skrive beskeder. 
• Som følge af kurset er jeg blevet mere opmærksom på, hvad jeg skriver om og til andre. 
• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at udfylde henvendelse vedr. hjælpemiddel. 
• Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at udfylde forflytningsprocedure. 
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Figur 4 

 
 
                                                 
7 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Det situerede perspektiv
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Figur 5 

 
Det fremgår klart af ovenstående figurer, at kursisterne erklærer sig enige eller delvist enige i, at 
undervisningen har en effekt, hvis den har haft et situeret perspektiv. Især ser det ud til, at 
kursisterne er blevet mere opmærksomme på, hvad de skriver til og om andre. Men rigtig mange er 
også enige eller delvist enige i, at de er blevet bedre til at skrive beskeder som følge af kurset. 
Netop disse områder arbejder med den brede kommunikation, og da kommunens begrundelse for 
FVU-delen bl.a. var denne: Vi lever i et kommunikationssamfund, hvor det er nødvendigt at kunne 
kommunikere både i tekst og tale og på mange niveauer,8 så må målsætningen her helt eller delvist 
være opfyldt.  
 
Fra kommunens side var det tillige ønsket, at blanketterne Henvendelse vedr. hjælpemiddel og 
Forflytningsprocedure skulle indgå i undervisningen. Begrundelsen herfor var, at mange af de 
ansatte havde svært ved at udfylde disse blanketter korrekt, idet der bl.a. netop var lavet nye 
udgaver, hvor det var nødvendigt at skelne mellem beskrivelse og begrundelse. Mange kursister 
erklærer sig da også enige eller delvist enige i, at de som følge at kurset er blevet bedre til at 
udfylde de nævnte blanketter. Men der er dog også en stor del, der er uenige eller delvist uenige i, at 
de er blevet bedre til det. I denne gruppe kan være kursister, der i deres dagligdag ikke kommer i 
berøring med de nævnte blanketter (f.eks. køkkenpersonale). 
 
Ser man derimod på undervisningen i et skolastisk perspektiv, fremgår det, at halvdelen eller over 
halvdelen af kursisterne erklærer sig uenige i, at de som følge af kurset er blevet bedre til EDB, til 
at læse og til at stave.  
 
Det situerede perspektiv var anlagt på hovedparten af undervisningen i FVU-ugen, mens der kun i 
begrænset omfang har været undervist i læse- og stavetræning specifikt. Også EDB har været 
integreret i den øvrige undervisning. Det kan ikke udelukkes, at enkelte kursister, og måske også 
virksomheden, føler sig snydt, hvis forventningen havde været en stor fremgang på det område, der 
vedrører det skolastiske perspektiv. Igen er det vigtigt, at man inden undervisningens start gør sig 
klart, hvad målet er. 
 

                                                 
8 Rasmussen: Medarbejder- og kursistroller i forskellige læringsrum. 
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Formel og uformel læring 
Hele kursusforløbet havde et overordnet formål om sammenhold og korpsånd, hvilket der især i 
AMU-ugen blev arbejdet med. Idet FVU skulle understøtte AMU, kan det derfor være interessant at 
undersøge spørgsmål, der relaterer sig til samarbejde og korpsånd. 
 
Følgende svarmuligheder betragtes som uformel læring: 

• Som følge af kurset er vi kommet til at kende hinanden bedre i personalegruppen. 
• Som følge af kurset er vi kommet til at snakke med andre faggrupper. 
• Som følge af kurset er vi kommet til at tage større hensyn til hinanden på arbejdet. 
• Nogle at mine kolleger gav mig ideer, der har gjort min hverdag lettere. 

 
Til forskel fra formel læring, der omfatter undervisningen i både skolastisk og situeret perspektiv.. 
 

”Udgangspunktet må tages i, hvad medarbejderne skal lære, og så må man bygge 
forløbet op omkring forskellige former for formelle og uformelle læringselementer.”9 
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Figur 6 

 
Kursisterne har i overvejende grad haft glæde af den uformelle læring, idet de erklærer sig enige 
eller delvist enige i, at de som følge af kurset er kommet til at kende hinanden bedre i 
personalegruppen, at de er kommet til at snakke med andre faggrupper, at de er kommet til at tage 
større hensyn til hinanden på arbejdet, og at nogle at kollegerne gav dem ideer, der har gjort deres 
hverdag lettere. Det er dog tankevækkende, at så stor en del enten ikke ved eller ikke mener, de er 
kommet til at kende hinanden bedre eller kommet til at snakke med andre faggrupper. Dette var 
netop en af hjørnestenene i hele projektet og en hovedbegrundelse for, at alle faggrupper skulle 
med.  
 
Igen er en nærmere undersøgelse interessant. 
 
                                                 
9 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Implementering 
 

”Der er således meget lidt fokus på formelle tiltag i forbindelse med implementering, 
og omsættelsen af viden til kompetence anses for at foregå uformelt som udslag af 
deltagernes personlige evner og motivation. Man kan dog sige, at hvis virksomheden 
begynder at stille krav om, at medarbejderne anvender forskellige kompetencer i 
praksis, så er det motiverende for kompetenceudvikling.”10 

 
I spørgeskemaundersøgelsen har implementeringsdelen haft følgende spørgsmål: 

• Som følge af kurset er der sket mange forandringer på min arbejdsplads. 
 

Mange forandringer
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Figur 7 

 
Det viser sig, at ca. ⅓ af kursisterne erklærer sig delvist enige i, at der som følge af kurset er sket 
mange forandringer i hjemmeplejen, mens ca. ⅔ af kursisterne erklærer sig delvist uenige eller 
uenige i, at der er sket mange forandringer. Hvis det således er lykkedes at gøre medarbejderne 
fleksible og omstillingsparate, lader det altså ikke til, at kommunen udnytter disse nye kompetencer 
hos medarbejderne. Måske har kommunen heller ikke fra starten helt gjort sig klart, hvad målet med 
forløbet var, eller hvad kommunen ønskede, det skulle medføre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Opdeling efter alder 
Respondenternes alderssammensætning blev undersøgt: 

 

Alderssammensætning
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Figur 8 

 
Der er tydeligvis mange midaldrende, der har svaret på spørgeskemaet. Der er ikke grundlag for i 
denne undersøgelse at konkludere, at kommunens ansatte i ældreplejen fordeler sig aldersmæssigt 
som ovenstående figur, idet der ikke er foretaget en analyse af aldersfordelingen på de kursister, der 
ikke har returneret spørgeskemaet. Det er således uvist, om ovenstående alderssammensætning er 
udtryk for en skævhed i undersøgelsen. 
 
Blandt de afleverede spørgeskemaet er det undersøgt, hvorvidt de forskellige aldersgrupper 
bedømte kurset forskelligt. 
 
I de følgende sammenstillinger er svarmuligheden ”ved ikke” betragtet som ikke besvaret. Der er 
således flg. svarmuligheder: 

1. enig 
2. delvis enig 
3. delvis uenig 
4. uenig 
 

Gennemsnittet er 2,5, således at er tallet lavere end 2,5. er man mere tilfreds end gennemsnittet, og 
er tallet over 2,5 er man mindre tilfreds end gennemsnittet. 
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Aldersgruppernes tilfredshed med kurset. 

Alder 
AMU brug 
arbejde 

AMU brug 
Hverdag 

FVU brug 
arbejde 

FVU brug 
arbejde 

Kende 
hinanden 

Snakke  
Sammen 

       
20 – 30 1,25 1,33 2,27 2,36 2,58 2,40
30 – 40 1,50 1,46 2,25 2,17 2,26 2,23
40 – 50 1,36 1,54 2,12 2,26 2,06 2,14
50 - 60  1,21 1,28 1,69 1,85 1,93 1,78

 
Større  

hensyn 
Mange

forandringer
Ideer i

hverdag
Bedre til

beskeder
Opmærksom 

På skriv 

Henv. 
Vedr 

Hjælpemid
   
20 – 30 2,11 3,17 2,75 2,25 1,45 2,18
30 – 40 2,13 2,94 2,35 2,03 1,56 2,33
40 - 50  2,02 3,08 2,12 2,22 1,64 2,32
50 – 60 1,90 2,70 2,28 2,00 1,57 1,97

 
Forflytning 
procedure 

Bedre til
EDB

Bedre til
læse

Bedre til
stave

AMU var 
god 

FVU var
God

   
20 - 30  2,36 3,55 3,60 3,55 1,00 2,67
30 – 40 2,40 3,45 3,44 3,25 1,17 2,19
40 – 50 2,43 3,25 3,41 3,27 1,20 2,24
50 – 60 1,97 3,39 2,93 2,88 1,20 1,78

Tabel 9 
 
Der er en generelt større tilfredshed med kurset blandt de ældre medarbejdere. Det er især markant i 
forhold til FVU-ugen samt brugbarheden af FVU-dansk i arbejdet og i hverdagen i øvrigt. Alle 
aldersgrupper har kunnet bruge kurset, især er alle blevet mere opmærksomme på, hvad de skriver 
til og om andre. Der er ingen af aldersgrupperne, der giver udtryk for, at de synes godt om 
undervisningen i det skolastiske perspektiv; derimod synes alle bedre om det situerede perspektiv.  
 
Der er ingen af aldersgrupperne, der synes, at der er sket specielt mange forandringer på deres 
arbejdsplads. Derimod synes de ældre medarbejdere at være den aldersgruppe, der er gladest for den 
uformelle læring, således at de føler, at de er kommet til at kende hinanden bedre i 
personalegruppen, at de er kommet til at snakke med andre faggrupper, og at man er kommet til at 
tage større hensyn til hinanden. 
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Opdeling i forhold til uddannelseskategori 
Respondenterne fordelte sig på flg. arbejdsområder (7 har ikke svaret): 
 
Medarbejderne fordelt på arbejdsområder 
 Aktivitetsmedarbejder 3
 Ergoterapeut  1
 Fysioterapeut 1
 Gruppeleder  1
 Handicapledsager 1
 Hjemmehjælper 12
 Hjemmevejleder 2
 Husassistent  2
 Ikke uddannet  1
 Køkkenassistent 2
 Køkkenleder  1
 Pædagog  4
 Personlig hjælper  1
 Plejehjemsassistent 3
 SSA  23
 SSA/Gruppeleder 3
 SSA/Pædagog 1
 SSH  63
 Sekretær  1
 Sygehjælper  8
 Sygeplejerske 9

Tabel 7 
 
For overskuelighedens skyld er der i de følgende sket en sammenkædning af de forskellige 
stillingsbetegnelser i: 

• Lang uddannelse, der omfatter sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
pædagoger, i alt 16 personer. 

• Kort uddannelse omfatter alle andre, i alt 127 personer. 
 

Igen er svarmuligheden ”ved ikke” betragtet som ikke besvaret. Der er således flg. svarmuligheder: 
1.  enig 
2. delvis enig 
3. delvis uenig 
4. uenig 

Gennemsnittet er 2,5, hvilket betyder, at ved et tal, der er lavere end 2,5, er man mere tilfreds end 
gennemsnittet, og ved et tal over 2,5 er man mindre tilfreds end gennemsnittet. 
 
Det skal nu undersøges, hvordan tilfredsheden fordeler sig, når besvarelserne opdeles efter 
uddannelse: 
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Uddannelseskategoriers tilfredshed med kurset 

 
AMU brug 
arbejde 

AMU brug 
Hverdag 

FVU brug 
Arbejde 

FVU brug 
hverdag 

Kende  
hinanden 

Snakke 
sammen 

       
kort uddannelse 1,32 1,44 1,96 2,07 2,07 2,07
lang uddannelse 1,43 1,23 2,71 2,71 2,50 2,00

 
Større 

hensyn 
Mange

forandringer
Ideer i

hverdag
Bedre til

beskeder
Opmærksom 

På skriv 

Henv.
Vedr.

Hjælpemid
   
kort uddannelse 1,96 2,86 2,16 1,99 1,49 2,12
lang uddannelse 2,53 3,67 3,21 3,06 2,33 3,07

 
Forflytning 
procedure 

Bedre til 
EDB

Bedre til
læse

Bedre til 
stave

AMU var 
god 

FVU var
God

   
kort uddannelse 2,20 3,33 3,23 3,09 1,16 2,01
lang uddannelse 3,15 3,69 3,81 3,87 1,25 3,00

Tabel 8 
 
I gruppen af kortuddannede er tilfredsheden generelt højere end blandt kursister med en lang 
uddannelse. Det gælder især for FVU. Forskellen på de to uddannelseskategoriers svar er især 
markant i delemnerne, der vedrører det situerede perspektiv og brugbarheden af FVU-dansk i 
arbejde og i hverdagen. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at hvor AMU-ugen vurderes 
nogenlunde ens i de to uddannelseskategorier, så vurderes FVU markant bedre af de kort uddannede 
end af de kursister, der har en lang uddannelse. 
  
FVU er generelt målrettet kortuddannede, og undervisningen har derfor ramt kursisterne inden for 
målgruppen bedst. Det pædagogiske svar på i højere grad at målrette undervisningen mod to 
forskellige udannelseskategorier vil være en højere grad af undervisningsdifferentiering.  
Heroverfor står projektets generelle målsætning om samarbejde og korpsånd i ældresektoren. 
 
Der ligger for VUC en udfordring i at udvikle organisationsformer i undervisningssammenhænge, 
der tilgodeser alle medarbejdere på virksomhedsrettede eller virksomhedstilpassede hold, hvor 
virksomheden sammensætter holdet, og der derfor kan forventes deltagere med stor spredning i 
indgangsforudsætningerne.  
 
 
Opdeling efter arbejdsfunktion 
Endvidere er respondenterne delt op efter arbejdsfunktioner. 

• Gruppe 1: pædagoger og hjemmevejledere. 
• Gruppe 2: SSA, SSH, gruppeledere, hjemmehjælpere, husassistenter, 

plejehjemsassistenter, sygehjælpere og ikke-uddannede. 
• Gruppe 3: ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere. 
• Gruppe 4: personlige hjælpere og handicapledsagere. 
• Gruppe 5: sygeplejersker. 
• Gruppe 6: køkkenpersonale. 

Fysioterapeuter og sekretærer er udeladt på grund af manglende respondenter. 
 
Hvordan fordeler tilfredsheden sig, hvis der opdeles efter arbejdsfunktioner? 
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Igen er svarmuligheden ”ved ikke” betragtet som ikke besvaret. Der er således følgende 
svarmuligheder: 

1 enig 
2 delvis enig 
3 delvis uenig 
4 uenig 
 

Gennemsnittet er 2,5, hvilket betyder, at hvis tallet er lavere end 2,5, er man mere tilfreds end 
gennemsnittet, og hvis tallet er over 2,5, er man mindre tilfreds end gennemsnittet 
 
De forskellige faggruppers tilfredshed med kurset 

Arbejdsfunktion 
AMU brug 
Arbejde 

AMU brug 
hverdag 

FVU brug 
Arbejde 

FVU brug 
hverdag 

Kende 
hinanden 

Snakke 
sammen 

       
Gruppe 1 1,60 2,00 2,40 2,40 4,00 3,17
Gruppe 2 1,28 1,41 1,90 2,02 2,05 2,03
Gruppe 3 2,33 2,00 3,33 2,50 1,25 1,25
Gruppe 4 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Gruppe 5 1,25 1,00 2,88 2,78 1,89 1,75
Gruppe 6 2,00 1,50 3,00 3,00 2,67 2,00

 
Større

hensyn
Mange 

forandringer
Ideer i 

hverdag
Bedre til 

beskeder 
Opmærksom 

på skriv

Henv. 
Vedr. 

hjælpem.
  
Gruppe 1 3,17 4,00 3,80 2,67 2,33 4,00
Gruppe 2. 1,95 2,82 2,16 2,03 1,51 2,01
Gruppe 3 1,50 2,25 2,00 1,67 1,00 3,00
Gruppe 4 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00
Gruppe 5 1,88 3,63 2,75 3,00 2,38 2,56
Gruppe 6 2,33 2,67 2,00 2,00 2,00 3,33

 
Forflytning  
procedure

Bedre til 
EDB

Bedre til 
at læse

Bedre til at 
stave 

AMU var 
god

FVU var 
god

  
Gruppe 1 4,00 4,00 4,00 4,00 1,67 2,83
Gruppe 2 2,10 3,31 3,29 3,08 1,15 2,01
Gruppe 3 2,00 3,33 3,00 3,00 1,25 2,50
Gruppe 4 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,00
Gruppe 5 3,11 3,67 3,67 3,75 1,11 2,78
Gruppe 6 3,50 2,67 3,00 2,67 1,67 2,67

Tabel 10 
 
Der er en generel enighed om, at AMU-ugen var god. Desuden udtrykker gruppen af social- og 
sundhedsassistenter/hjælpere og gruppen af personlige hjælpere sig enige i, at FVU-ugen var god. 
Det er ikke nødvendigvis sammenfaldende med, om FVU er brugbart – det mener gruppen af 
pædagoger og gruppen af social- og sundhedsassistenter/hjælpere. 
 
Den uformelle læring, hvor man som følge af kurset, er kommet til at kende hinanden bedre, er 
kommet til at snakke med andre faggrupper og at tage større hensyn til hinanden på arbejdet, har 
især gruppen af ergoterapeuter og gruppen af sygeplejersker haft glæde af. Derimod synes gruppen 
af pædagoger og gruppen af personlige hjælpere ikke, at man som følge af kurset, er kommet til at 
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kende hinanden bedre eller kommet til at snakke med andre faggrupper. Bortset fra gruppen af 
pædagoger synes de øvrige faggrupper, at man som følge af kurset, er kommet til at tage større 
hensyn til hinanden på arbejdet. 
 
Undervisningens situerede perspektiv henvendte sig mest direkte til gruppen af social- og 
sundhedsassistenter/hjælpere, og det kan derfor ikke undre, at de vurderer, at de er blevet bedre på 
disse områder. I det situerede perspektiv er der i hele FVU-ugen arbejdet meget med at skærpe 
opmærksomheden på, hvad man skriver til og om andre, hvilket som tidligere nævnt også er noget, 
kursisterne som følge af kurset vurderer, at de er blevet bedre til. Det gælder for alle grupper af 
arbejdsfunktioner, men især for gruppen af ergoterapeuter og gruppen af social- og 
sundhedsassistenter/hjælpere, at de skiller sig ud ved at tilkendegive enighed heri. 
 
Med hensyn til de specielle kommunale formularer erklærer gruppen af social- og 
sundhedsassistenter/hjælpere, at de som følge at kurset er blevet bedre til at udfylde Henvendelse 
vedr. hjælpemiddel. Grupperne social- og sundhedsassistenter/hjælpere og ergoterapeuter erklærer, 
at de er blevet bedre til at udfylde formularen Forflytningsprocedure. De øvrige grupper mener 
ikke, de er blevet bedre til at udfylde de specielle formularer, hvilket især gælder for følgende 
grupper: pædagoger, personlige hjælpere og køkkenpersonale. Det er måske netop kendetegnende 
for disse grupper, at de heller ikke i deres daglige arbejde kommer i berøring med disse formularer. 
Det synes at være en indikator for, at skal det situerede perspektiv lykkes, skal undervisningen 
målrettes mod bestemte personalegrupper, således at ”Læringsresultatet er at kunne udføre en 
bestemt praksis og individet opnår dette ved at deltage i et praksisfællesskab”11. Det kan 
konstateres, at uddannelsesinstitutionernes ”hyldevarer” ikke slår til på dette område. 
 
Undervisningens skolastiske perspektiv vurderes generelt som dårligt i alle grupper – dog mindst 
dårligt i gruppen af køkkenpersonale. For undervisningen i det situerede perspektivs vedkommende 
er billedet ikke helt entydigt – dog synes gruppen af social- og sundhedsassistenter/hjælpere at 
skille sig ud i positiv retning. Generelt ser det ud som om, at gruppen af pædagoger og gruppen af 
personlige hjælpere har fået mindst glæde af kurset – selv om det dog kan konstateres, at 
pædagogerne finder kurset brugbart. 
 
Det kunne være interessant at undersøge, hvem der har fået mest ud af undervisningen, når de selv 
skal bedømme det.  
 
Det gælder her, at jo lavere tallet er, jo mere mener man at have fået ud af det. 
 
Forholdet mellem uddannelsesbaggrund og undervisningens perspektiv 
 skolastisk situerede 
   
kort uddannelse 9,5 8,0 
lang uddannelse 11,3 11,2 

Tabel 11 
 
Gruppen af kort uddannede har altså fået mest ud af undervisningen, både i det skolastiske og i det 
situerede perspektiv. 
  
 
                                                 
11 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Forholdet mellem arbejdsfunktion og undervisningens perspektiv 
 skolastisk situerede 
   
Pædagoger og hjemmevejleder 12 11,2 
SSA, SSH, gruppeleder, hjemmehjælper, husassistent, 
plejehjemsassistent, sygehjælper og ikke uddannet 9,4 7,8 
Ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder 10 8,7 
Personlig hjælper og handicapledsager 12 13 
Sygeplejersker 11 11,1 
Køkkenpersonale 8,3 10,5 
 Tabel 12 
 
Gruppen af social- og sundhedsassistenter/hjælpere har generelt fået mest ud af undervisningen, det 
er dog bemærkelsesværdigt, at gruppen af køkkenpersonale har fået mest ud af undervisningen i det 
skolastiske perspektiv. Gruppen af personlige hjælpere har fået mindst ud af undervisningen men er 
tæt fulgt af gruppen af pædagoger og gruppen af sygeplejersker. 
 

Korrelation mellem brugbarhed og formel/uformel læring 
Det er undersøgt, om der er en sammenhæng – korrelation - mellem kursisternes svar på brugbarhed 
og deres svar på, om de er blevet bedre med hensyn til henholdsvis formel læring, der omfatter 
undervisningen i såvel det skolastiske som det situerede perspektiv, og uformel læring, der omfatter 
forhold uden for den planlagte undervisning. Hvis der er total sammenhæng er koefficienten 1, 
hvilket betyder, at tal over 0,5 indikerer en stærk korrelation. 
 
Hvilken undervisning er generelt set mest anvendelig12? 
 
Formel læring Uformel læring 

0,56 0,42 
Tabel 13 
 
Der er altså en sikker korrelation mellem kursets brugbarhed og den formelle læring, mens 
korrelationen er usikker for den uformelle læring. Det ser således ud som til, at kursisterne mener, 
de opnår størst udbytte af den formelle læring. 
 
Der er desuden foretaget undersøgelser for de forskellige faggrupper: 
 
 Formel læring Uformel læring 
Pædagoger og hjemmevejleder -0,57 -0,96 
SSA, SSH, gruppeleder, hjemmehjælper, husassistent, 
plejehjemsassistent, sygehjælper og ikke uddannet 0,54 0,38 
Ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder 1 0,87 
Personlig hjælper og handicapledsager   
Sygeplejersker 0,58 0,36 
Køkkenpersonale 0,42 0,91 

Tabel 14 
 
Der er ingen resultater for gruppen af personlige hjælpere på grund af for stor usikkerhed (2 svar). 
 

                                                 
12 Anvendelighed defineres som brugbart samt der er sket mange forandringer på arbejdspladsen.   
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Gruppen af pædagoger er interessant derved, at de svarer, at kurset er brugbart. Men kursisterne 
mener ikke selv, de er blevet bedre, hverken inden for den formelle eller den uformelle læring. Også 
gruppen af ergoterapeuter skiller sig ud ved meget sikkert at svare, at kurset var brugbart, og at 
kursisterne er blevet bedre på alle områder. Desuden er det bemærkelsesværdig, at gruppen af 
køkkenpersonale mener, at kurset er brugbart, og de er blevet bedre inden for den uformelle læring. 
 

Tidsperspektivet 
Det er desuden undersøgt, om tidspunktet for kursets gennemførelse har indflydelse på kursisternes 
bedømmelse af kurset. Vi spurgte til, om man deltog før eller efter sommerferien: 
 
Før ferien  79 
Efter ferien  66 
 
Er der forskel på svarene fra de kursister der deltog før ferien, og de der deltog efter? 
 
Igen er svarmuligheden ”ved ikke” betragtet som ikke besvaret. Der er dermed svarmulighederne: 

1 enig 
2 delvis enig 
3 delvis uenig 
4 uenig 
 

Gennemsnittet er 2,5, hvilket betyder, at hvis tallet er lavere end 2,5, er man mere tilfreds end 
gennemsnittet, og hvis tallet er over 2,5, er man mindre tilfreds end gennemsnittet. 
 
Kursisternes bedømmelse af kurset i forhold til tidspunkt for gennemførelse 
 Før ferien Efter ferien 
FVU var god 1,94 2,29
AMU var god 1,21 1,18
Bedre til stave 2,93 3,37
Bedre til læse 3,01 3,46
Bedret til EDB 3,21 3,43
Forflytning procedure 2,20 2,45
Henv Vedr hjælpem. 2,16 2,36
Opmærksom på skriv 1,60 1,61
Bedre til beskeder 1,88 2,41
Ideer til hverdag 2,11 2,57
Mange forandringer 2,70 3,14
Større hensyn 1,87 2,29
Snakke sammen 1,83 2,42
Kende hinanden 1,86 2,48
FVU brugbar hverdag 2,02 2,27
FVU brugbar arbejde 2,01 2,06
AMU brugbar hverdag 1,43 1,53
AMU brugbar arbejde 1,36 1,35

Tabel 15 
 
Der er en generelt mere positiv vurdering af kurset blandt de kursister, der deltog før sommerferien. 
Kursusindholdet var det samme før og efter ferien, lærerne var de samme (bortset fra de første 3 
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uger), og tidsrammen var den samme. Der var kun byttet lidt rundt på enkelte delemner, ligesom der 
var sket små forskydninger, mellem hvilke lærere der underviste i hvilke delemner.  
 
Det kan tænkes, at lærerne tabte gejsten i løbet af kursusforløbet, og således leverede et dårligere 
produkt efter ferien. Det kan også tænkes, at de kursister, der kom efter ferien, var mindre 
motiverede. En tredje mulighed kan være, at effekten af kurset først viser sig på lidt længere sigt, og 
idet kommunen tilsyneladende ikke stiller krav om brug af nyerhvervet viden, sker det først gradvist 
som situationerne opstår, at kursisterne opdager kursets brugbarhed.  
 

”Den lærende opnår viden, lagrer den i sin hukommelse og kan senere ”hæve 
kapitalen”, dvs. anvende den indsamlede viden i praksis. Læring foregår ved, at en 
underviser gennem sin undervisning overfører viden til den lærende, der, efter at have 
fordøjet det, husker det til senere brug. Pædagogik drejer sig så om, hvorledes 
undervisningen kan tilrettelægges således, at eleverne husker mest af det, der er blevet 
undervist i. Hvis virksomhedernes ser uddannelsen som et personalegode, har de 
samtidig distanceret sig fra uddannelsen og forhåbninger til dens brugbarhed. Det er 
da også typisk, at en eventuel implementering er helt overladt til medarbejderen selv. 
Hvis han eller hun kan finde noget at bruge sin nye viden til, så er det ok, men der 
stilles ingen krav eller forventninger til vedkommende, og der etableres ikke nye og 
mere krævende jobs til medarbejdere hjemvendt fra kursus. Det bliver 
medarbejderens private sag, om han eller hun kan finde noget at bruge sin viden 
til.”13 
 

Det er måske yderligere bemærkelsesværdigt, at hvor AMU vurderes nogenlunde konstant positivt 
såvel før som efter ferien, så vurderes FVU klart bedre før end efter ferien. Der er endvidere flere 
kursister fra før ferien, der erklærer sig enige i, at der som følge af kurset er sket mange 
forandringer på deres arbejdsplads. Det er ikke undersøgt, hvad der ligger heri, så det kan ikke 
gøres til genstand for nøjere undersøgelse. Men det kunne være interessant at undersøge nærmere, 
på hvilken måde tidsfaktoren spiller ind på kursisternes vurdering af kursusforløb – f.eks. ved at 
interviewe samme person flere gange over tid. 
 

                                                 
13 Keller & Hviid: Den vanskelige voksenuddannelse. http://www.undervisning.viborgamt.dk/sw6465.asp 
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Regressionsanalyse. 
For at undersøge styrken af nogle af konklusionerne ovenfor foretages en regressionsanalyse. Vi vil 
her forsøge at forklare respondenternes svar i forhold til kursets anvendelighed ved hjælp af 
følgende variable: i) arbejdsfunktion, ii) uddannelsesmæssig baggrund, iii) alder, iv) om de deltog 
før eller efter ferien samt v) formel/uformel læring eller skolastiske/situerede evner. Det centrale 
spørgsmål er altså, hvorledes disse variable påvirker respondenternes holdning til kursets 
anvendelighed. 
 
I en regressionsanalyse kan den isolerede effekt af variablene i)-v) bestemmes, fordi man 
kontrollerer for eventuelle korrelationer mellem variablene. Desuden muliggør regressionsanalyser, 
at man kan vurdere styrken af konklusionerne.  
 
Resultaterne af regressionerne ses i tabellen nedenfor. Det ses, som konkluderet ovenfor, at en høj 
grad af tilfredshed med den formelle såvel som uformelle læring øger respondenternes vurdering af 
anvendeligheden. Noget tilsvarende kan konkluderes om de skolastiske og situerede elementer i 
kurset, idet de estimerede koefficienter til de nævnte variable er positive og derfor indikerer en 
positiv korrelation, når der er kontrolleret for de øvrige variable.  
 
Som forventeligt ses desuden, at ældre respondenter og respondenter med kort uddannelse i højere 
grad finder kurset anvendeligt. Desuden ses, at personerne, der deltog efter ferien, var mindre 
tilfredse, selvom der kontrolleres for, at der måske var en anden sammensætning af faggrupper, 
alder og uddannelse.  
 
Gruppen af ergoterapeuter, gruppen af personlige hjælpere og gruppen af køkkenpersonale finder 
kurset relativt mindre anvendeligt end gruppen af pædagoger, mens gruppen af social- og 
sundhedsassistenter/hjælpere og gruppen af sygeplejersker finder kurset relativt mere anvendeligt. 
Dette er tegn på, at kurset har ramt den tilsigtede målgruppe relativt godt. Det er interessant, at 
sygeplejerskerne er relativt godt tilfredse, når der kontrolleres for bl.a. alder og uddannelse. Det 
tyder altså på, at det netop var korrelationen med disse variable, der i analysen ovenfor fik 
sygeplejerskerne til at synes utilfredse.  
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Signifikanstabel 
    

Afhængig variabel: anvendeligheda   
    

 Model 1 Model 2   
   

formel læring 0.1464***    
uformel læring 0.0610    
Skolastiske  0.0508   
Situerede  0.2745***   
lang_udd -0.1365 -0.1757   
alder30_40 -0.0096 -0.0685   
alder40_50 -0.1865 -0.3079   
alder50_60 -0.6644 -0.8382*   
Ferien 0.1833 0.2543   
SSA, SSH, 
gruppeleder, 
hjemmehjælper, 
husassistent, 
plejehjemsassistent, 
sygehjælper og ikke 
uddannet -1.0236 -1.1879   
Ergoterapeut og 
aktivitetsmedarbejder 1.4664 1.3133   
Personlig hjælper og 
handicapledsager 0.2838 -0.1777   
Sygeplejersker -0.1116 -0.3879   
Køkkenpersonale 0.2782 -0.3207   

   
     
a) Kontrolgruppe er arbejdsfunktion 1 og de 20-30 årige. 
* angiver signifikans ved signifikansniveau på 10% og 
*** angiver signifikans ved signifikansniveau på 1%. 
Der anvendes OLS.  
 

 
For at vurdere styrken af konklusionerne introduceres statistik signifikans. En konklusion siges at 
være statistisk signifikant ved et signifikansniveau på x %, når det givne datasæt giver anledning til, 
at man med en sandsynlighed på (100-x) % kan konkludere, at effekten af variablen er forskellig fra 
nul. Normalt anvender man x = 1, x=5 eller x=10. Det vil sige, at konkluderer man, at en koefficient 
til en af variablene i regressionerne er signifikant, så er man ret sikker på, at der er en reel effekt af 
variablen, og at konklusionen ikke blot fremkommer ved en tilfældighed. Ovenfor er signifikans af 
koefficienterne angivet med stjerner. Jo flere stjerner desto mere sikker kan vi være på retningen af 
effekten af variablen. Det ses, at kun formel læring, situerede kompetencer og aldersgruppen 50-60 
giver signifikante variable. Regressionsanalysen giver altså anledning til at konkludere, at styrken af 
langt de fleste af konklusionerne ovenfor er meget lille, idet vi ikke kan afvise, at resultaterne blot 
skal tillægges tilfældigheder og ikke en reel effekt. Styrken af konklusionerne ville kunne forbedres 
ved at øge antallet af respondenter, idet man derved ville kunne reducere variationen i variablene. 
Samlende giver spørgeskemaundersøgelsen altså anledning til en række indikationer af 
sammenhænge, hvis styrke er svag, således at man bør være forsigtig med at konkludere på 
baggrund heraf. Det er tilrådeligt, at en tilsvarende undersøgelse gennemføres på en anden, men 
tilsvarende stikprøve for at undersøge om konklusionerne er robuste.  



 28

 

Konklusion 
FVU-dansk bliver sammen med FVU-matematik generelt betragtet som basisfag, der er 
nødvendige, for at andre uddannelsesprojekter kan sættes i gang i virksomheder. Kursister opfatter 
tilsyneladende ikke uddannelse så hierarkisk og opdelt, men mere ud fra en cost-benefit analyse af, 
hvad der er brugbart i dagligdagen. 
 
Der er i undersøgelsen en generel enighed om, at FVU-dansk er delvis brugbart. Det har nok ikke 
stået helt klart for kursisterne, hvad det skulle bruges til, og hvorfor de skulle have et danskkursus.  
 
Forud for kurset kunne der være gjort forskellige tiltag for at afhjælpe denne usikkerhed hos 
kursisterne: 

• VUC og kommunen kunne i fællesskab have gjort sig målsætningen klart (inden kurset blev 
annonceret til medarbejderne), således at kursets mening for kursisterne havde været mere 
entydig og klar. 

• Kursusindholdet kunne have været beskrevet inden annoncering til medarbejderne (herunder 
vægtningen af det skolastiske/situerede perspektiv i undervisningen), således at 
medarbejderne havde fået den bedst mulige information. 

• Kommunen kunne, allerede inden kursusstart, have haft en plan for implementering. 
 
FVU-dansk er lovgivningsmæssigt forankret som et tilbud til kortuddannede. Undersøgelsen viser 
også for denne gruppe den største tilfredshed med undervisningen. Ønsker en virksomhed, at alle 
ansatte deltager i et kursusforløb, kan forskellige interesser og hensyn hertil gøre det vanskeligt at 
målrette undervisningen tilstrækkeligt. Man bør derfor forud for kursusstart have overvejet nøje, 
hvilke organisatoriske og indholdsmæssige problemstillinger sådanne forløb kan give. 
 
Undervisningen indeholdt både et skolastisk og et situeret perspektiv. Kursisterne fandt det 
situerede perspektiv mest brugbart, men hvis bekendtgørelsen på området skal overholdes, skal 
begge perspektiver formentlig indgå i undervisningen. Et af problemerne i det skolastiske 
perspektiv er, at en sådan undervisning kan minde kursisterne for meget om deres tidligere 
skoleundervisning, og at det derfor kan være vanskeligt for lærerne at bryde den didaktiske 
kontrakt14. Dette er langt mindre vanskeligt i det situerede perspektiv på undervisning. 
 
I stedet for at lave selvstændige kursusforløb, som skal understøtte anden undervisning, kunne der 
for kursisterne skabes bedre sammenhænge på andre måder. Det kunne foregå ved, at FVU-dansk 
blev integreret mere direkte, som redskabsfag, i andre fag som f.eks. Samarbejde og 

                                                 
14 Den franske didaktiker Guy Brousseau har udviklet en teori om den didaktiske kontakt i undervisningen. Det er en 
teori om, at undervisning og læring kan forklares som om der mellem aktørerne i læringsprocessen i bredeste forstand 
(fx myndigheder, lærere, elever og censorer) er indgået en kontrakt. Aktørerne har bestemte roller, de er afhængige af 
hinanden og udvikler derfor indbyrdes relationer af forventninger til hinanden. Disse forventninger fastlægger visse 
rettigheder, og de understøttes i nogen grad af magtbeføjelser. Nogle af disse rettigheder og pligter er eksplicit 
formulerede i love og bekendtgørelser, lærernes overenskomster og tjenestetidsregler samt skolernes lokale 
undervisningsplaner. Men mange forventninger, rettigheder og pligter er kun til stede på et lavere ekspliciteringsniveau. 
Det gælder fx elevernes forventninger til lærerens tilrettelæggelse af undervisningen og den hjælp de kan få, lærerens 
forventninger til elevernes aktive deltagelse i undervisningen, elevernes forventninger til hvilke krav lærerne og 
censorerne stiller til eksamen, og lærernes og censorernes forventninger til elevernes besvarelser af prøver. 
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kommunikation. Dette vil kræve et stærkt lærersamarbejde, og formentlig også at lærere er villige 
til at gå på tværs af deres respektive fag. Men det lod sig af flere grunde ikke gennemføre inden for 
dette projekts rammer. 
 
Ovennævnte kursusforløb blev ikke afsluttet med en FVU-prøve. Det kan ses som et problem, hvis 
undervisning skal legitimeres gennem en prøve. Men omvendt kan man spørge: Hvorfor skal 
deltagerne testes, hvis de ikke skal aflægge prøver? Det er på den baggrund vigtigt, at det i 
forbindelse med virksomhedsrettet eller virksomhedstilpasset undervisning overvejes nøje, hvad 
formålet er med såvel tests som prøver. Samtidig bør det være klart, at ”hyldevareundervisningen” 
på mange måder virker uholdbar i forløb som dette, hvor virksomheden og undervisningen er så 
kraftigt involveret i hinanden. 
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DEL 2: INTERVIEWUNDERSØGELSEN 
Effekt og implementering af et FVU/AMU kursusforløb i en 
kommunal Ældre-handicapafdeling 
Annette Rasmussen 
 
I denne delrapport fremstilles resultaterne af interviewundersøgelsen, hvis omdrejningspunkt er 
spørgsmålet15: 

- Hvordan går det i praksis, når idéer og viden fra et kursus skal implementeres, dvs. 
omsættes i viden og handlinger – kompetenceudvikling – på en arbejdsplads? 

 
Med ovennævnte spørgsmål retter undersøgelsen primært blikket mod arbejdspladsen som mål for 
læringen. Der fokuseres bl.a. på hvilke foranstaltninger eller organisatoriske ændringer, der efter det 
gennemførte FVU-kursus i ældre- og handicapafdelingen sker med henblik på at implementere 
viden og skabe rum for videre kompetenceudvikling – altså på et organisatorisk læringsperspektiv. 
Men herudover vil undersøgelsen også i høj grad rette fokus på det personlige læringsperspektiv og 
belyse hvilken kompetenceudvikling, den enkelte medarbejder knytter til FVU-kurset. 
 
Delrapporten indledes med en beskrivelse af undersøgelsens elementer og metodiske overvejelser. 
Dernæst følger en gennemgang af medarbejdernes kompetenceudvikling og kursusudbytte fra et 
medarbejder- og ledelsesperspektiv, forskellige perspektiver på hvordan kurset i praksis er blevet 
implementeret på arbejdspladsen, hvordan VUC har fulgt op på kurset, samt hvordan kurset skulle 
have været anderledes, hvis det i højere grad skulle have modsvaret medarbejdernes og ledelsens 
behov. Endelig konkluderes der på det overordnede spørgsmål, som blev stillet ovenfor.  

 

Interviewundersøgelsens baggrund og metode 
Udgangspunktet for denne undersøgelse var en intention om at belyse effekt og implementering fra 
forskellige perspektiver – primært et medarbejder- og ledelsesperspektiv, sekundært et VUC-
perspektiv (der er dog ikke foretaget supplerende interview med repræsentanter fra VUC). 
Interviewundersøgelsen er gennemført i forlængelse af en tidligere caseundersøgelse (Rasmussen 
2006) og i forlængelse af foranstående spørgeskemaundersøgelse.  
 
Interviewundersøgelsen bygger således videre på resultater fra caseundersøgelsen, ”FVU for en 
kommunal ældre- og handicapafdeling”, som indgår i en anden forskningsrapport16. Ud fra denne 
                                                 
15 Oprindeligt havde vi i forskergruppen formuleret det overordnede spørgsmål, hvorvidt man kan iagttage nogle 
særlige foranstaltninger fra virksomheden, medarbejderes eller VUCs side i forhold til at installere et rum, hvor de 
nyerhvervede kompetencer kan ”ramme” virksomhedens praksis. Men med indledningen ”hvorvidt” fremstod dette 
spørgsmål som lukket (om?)og/eller kvantitativt orienteret (hvor meget?), hvilket i første omgang gjorde det nødvendigt 
at åbne spørgsmålet op ved at spørge: 

- Hvilke foranstaltninger sker der fra virksomheden, medarbejdere eller VUC i forhold til at installere et rum, 
hvor de nyerhvervede kompetencer kan ”ramme” virksomhedens praksis? 

Dermed lægger spørgsmålet op til en mere åben, induktiv tilgang, som harmonerer bedre med en undersøgelse, der 
baserer sig på cases og således ud fra noget enkeltstående søger at slutte noget alment, hvor den mere deduktive tilgang 
i højere grad ville lægge op til en kvantitativ undersøgelse og besvarelse. Med sidstnævnte spørgsmål fokuseres der 
primært på, hvordan der efter kurset sker organisatoriske foranstaltninger for at implementere viden, skabe rum for 
videre kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Dette lægger op til en implementeringsundersøgelse, hvor nærværende 
undersøgelse har et bredere sigte, som den valgte overordnede formulering af undersøgelsesspørgsmålet lægger op til. 
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caseundersøgelse fremgik det, at kursisternes tilgange til og oplevelser af kurset bl.a. relaterede til 
deres positioner og situationer som medarbejdere. Det var på baggrund af resultaterne herfra oplagt 
at lægge forskelskriterier vedrørende alder og status til grund ved udvælgelsen af respondenter til 
interviewundersøgelsen.  
 
Gennem spørgeskemaundersøgelsen blev der indhentet oplysninger om medarbejderens alder og 
stillingsbetegnelse, hvilket muliggjorde et udvalg af medarbejdere, der var forskellige på disse 
punkter. Udvælgelsen af interviewpersoner var dog begrænset af, at respondenterne skulle have 
krydset af ved et ”ja” til at lade sig interviewe. Det betyder, at udvælgelsen blev en kombination af 
særlige baggrundskriterier (stillingskategori og alder på medarbejderen) samt selvselektion. 
Sidstnævnte gælder såvel spørgeskema- som interviewundersøgelsen og kan fx betyde, at det er de 
mest positive og aktive kursister eller en særlig kategori af medarbejdere, der kommer til at indgå i 
undersøgelsen. Sidstnævnte forhold viste sig at gælde for interviewundersøgelsen men er ukendt for 
spørgeskema-besvarelserne17. 
 
På baggrund af spørgeskemabesvarelserne udvalgte jeg interviewpersonerne ud fra de tre største 
stillingskategorier blandt medarbejderne. Det vil sige, at interviewpersonerne blev valgt fra gruppen 
af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, hvilket samtidig 
betød, at der var tale om ansatte med forskellige uddannelsesbaggrunde (både mellemlange 
professionsdannelser og kortuddannede). Desuden lagde jeg vægt på, at der blandt de interviewede 
skulle være repræsentanter fra forskellige aldersgrupper, og at de skulle repræsentere såvel positive 
som negative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Jeg kontaktede interviewpersonerne 
telefonisk og aftalte interviewtidspunkt og -sted med henblik på, at interviewet foregik inden for 
den ansattes arbejdsplads og arbejdstid. Således blev der arrangeret, aftalt og gennemført i alt syv 
interview (2 sygeplejersker, 3 social- og sundhedsassistenter og 2 social- og sundhedshjælpere) med 
afsæt i en interviewguide (Bilag 4). Det viste sig under interviewene, at 5 ud af de 7 
interviewpersoner var enten tillidsrepræsentanter, -suppleanter eller sikkerhedsrepræsentanter på 
deres arbejdsplads. Dermed kunne der som nævnt spores en tendens til, at det var en særlig kategori 
af medarbejdere, der havde meldt sig til at lade sig interviewe.  
 
Interviewet med lederen/koordinatoren af kursusprojektet blev gennemført et par uger senere og 
kunne således ske i forlængelse af den gennemførte analyse af medarbejderinterviewene. I forhold 
til disse fokuserer lederinterviewet i højere grad på spørgsmålet om implementering. 
 
Samtlige interviews er blevet delvist transskriberet og ”oversat” fra talesprog til skriftsprog. I 
afrapporteringen af analysen har jeg lagt vægt på at formidle interviewcitater som helheder, hvor 
såvel spørgsmål som svar indgår, samt at relatere svarene til interviewpersonens baggrund. Jeg 
finder det således vigtigt at forstå svarene i en kontekst, hvilket indebærer, at interviewpersonens 
udsagn må ses som et standpunkt, som skal forstås både i relation til det sted vedkommende taler 
fra, og i relation til det spørgsmål, der stilles. 
 

                                                                                                                                                                  
16 Rasmussen, Annette (2006): Medarbejder- og kursistroller i forskellige læringsrum. Forskningsrapport 10. Institut 
for Uddannelse, læring og filosofi. Aalborg Universitet. 
17 Der er således ikke foretaget en bortfaldsanalyse i spørgeskemaundersøgelsen. 
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Medarbejdernes udgangspunkter for kurset 
Udgangspunkter refererer her til de sociale positioner18, som medarbejderne på deres arbejdsplads 
indtager i kraft af deres stilling og uddannelse. Medarbejderens sociale position betegner således det 
punkt, hvorfra vedkommende aktivt skaber sig et ståsted (standpunkt), som samtidig er betinget af 
de sociale rammer, medarbejderen befinder sig indenfor. Det er med afsæt i denne forståelse, at der 
er spurgt til medarbejdernes indstilling til at skulle på kursus.  
 
De fleste af de interviewede medarbejdere hævder, at de var positivt indstillede i forhold til at skulle 
på kursus. Eksempelvis siger en medarbejder: 
 

- ”Jamen jeg synes, det var dejligt. Jeg er typen, der hvis ikke jeg bliver tilbudt kurser, så 
opsøger jeg det selv. Fx har jeg også her i vinter læst engelsk på 10. klasse niveau på VUC i 
byen her, fordi jeg ikke havde redskaberne til at gå ind og hjælpe min datter, som går i 9. 
klasse. Jeg kan godt lide at bruge mig selv – den øverste etage” (social- og sundhedsassistent 
- 2). 

 
Denne medarbejder er entydigt positiv i forhold til kurset, både hvad angår AMU og FVU-delen.  
Men for flere af medarbejderne gælder det, at deres indstilling til AMU-kurset var klart mere positiv 
end til FVU-kurset, som skuffede deres forventninger. Dette gælder for denne medarbejder: 
 

- ”Det er altid godt at komme på kursus, at se og høre og lære noget fra andre steder. Bare det 
at vi var blandet, kom fra forskellige steder i kommunen. Man skulle ikke tro at vi var ansat 
i samme kommune. Vi håndterer tingene forskelligt og har forskellige retningslinier”. 

- Hvad med FVU-delen? 
- ”Den havde jeg det ikke godt med. Vi var det andet hold, det hold jeg var på, og det kørte 

ikke ret godt. Der kom jo en del rettelser hen ad vejen. Vi fik en test i ugen før, nærmest en 
diktat, og blev så indplaceret med et tal. Og jeg startede med at få at vide, at de havde sådan 
set ikke noget til mig, fordi jeg var et 4-tal eller et 5-tal, eller jeg ved ikke hvad. Om jeg ikke 
havde nogle brochurer eller pjecer, jeg trængte til at få læst, for så kunne jeg bruge tiden på 
at sidde og læse. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med”. (social- og sundhedshjælper - 
2) 

 
Medarbejderens udgangspunkt var en placering i den bedste kategori ved den indledende test. Hun 
forstod på baggrund af det, hun fik som respons på testen, at der ikke var noget af lærestoffet, der 
var direkte henvendt til hendes målgruppe. Dette udgangspunkt gjaldt for flere af de interviewede 
kursister: 
 

- ”Det havde jeg det egentlig helt fint med. Jeg sagde, at det var udmærket at komme på 
kurser. Men det var sådan ligesom, at vi ude hos os fik det indtryk, at det var tvang. Jeg 
havde en tillidsrepræsentant, der sagde til mig, at den eneste måde jeg kunne blive fri for at 
komme på kursus var ved at sygemelde mig. Det fandt vi så ud af i løbet af den første uge, at 
det passede ikke helt. (…) Og jeg vil sige, at den første del af kurset (AMU) var utroligt 
inspirerende og lærerig. (…) FVU-delen kunne jeg godt have undværet. Der mener jeg, at 

                                                 
18 Begrebet social position (inspireret af Bourdieu, 1997) betegner medarbejderens relative placering i et hierarki af 
relationer i feltet (dvs. i ældre- og handicapafdelingen). Den enkeltes indplacering i dette hierarki afhænger af den 
kapital – de socialt gældende ressourcer – og den habitus, som den enkelte i kraft af sin hidtidige livserfaring bringer 
med sig ind i feltet. 
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ressourcerne var spildt. Jeg synes, det var fint, at man i første del tog denne her screening og 
fandt ud af, hvordan og hvorledes man lå. Men når man møder ind mandag morgen og får at 
vide: ”Dig kan vi ikke lære noget. Har du ikke nogen pjecer eller noget fra din arbejdsplads, 
så har du en uge til at læse det i?” Så er det, jeg siger: Helt ærligt, jeg skal have min løn for 
at sidde herude i en hel uge og læse i nogle pjecer, som måske bliver forandret i morgen. 
Kommer der en pårørende og spørger mig om et eller andet, så ved jeg, at vi har nogle 
pjecer. Dem kan jeg gå ind og finde og give den pårørende, eller jeg kan sige, det ved jeg 
ikke lige, men jeg skal gerne undersøge det og ringer lige til dig i morgen evt., og så er det 
det. Hvor man kan sige, at hvis man har en kollega, som virkelig har svært ved at læse og 
skrive, så kan de ikke nå at samle op på en uge alligevel. Så var det bedre at sige, at den uge 
jeg skulle have (…), giver vi til hende, som måske har brug for det, så hun får et forløb på 
to-tre måneder, som batter. Jeg tror, der sad mange som mig, der følte at … Altså, det var 
vældig hyggeligt, når vi havde pauser og sådan noget, altså vi hyggede os! – Det var vi gode 
til. Og du fik selvfølgelig også vendt nogle ting og sager med folk udefra, så ugen er jo ikke 
spildt alligevel”. (social- og sundhedsassistent -1) 

 
De kursister, der scorede højt ved den indledende test, havde således vanskeligt ved at se et formål 
med FVU-kurset. De oplevede ikke et reelt behov for dette kursus, idet de netop scorede højt ved 
den indledende prøve. Prøveresultatet og den efterfølgende melding om at læse i pjecer fra 
arbejdspladsen fik dem til at se kurset som spildte ressourcer, som kunne være brugt mere 
hensigtsmæssigt ved kun at tilbyde kurset til de medarbejdere, som viste sig at have læse-stave-
vanskeligheder. Ressourcerne kunne på den måde have været koncentreret om den relevante 
målgruppe, som efter denne medarbejders holdning burde have været tilbudt et længerevarende 
forløb. 
 
Flere af de interviewede medarbejdere forbandt kurset med et element af tvang. En anden social- og 
sundhedsassistent nævner ligesom ovennævnte, at hun var umiddelbart skeptisk ved at skulle på 
kursus, idet hun følte sig tvunget af sted. Hun siger, at det blev meldt ud som noget, ”man skulle” – 
der var ikke noget valg, hvilket hun fandt forkert (interview med social- og sundhedsassistent). 
 
Endelig var der medarbejdere, som helt generelt var negative over at skulle på dette kursus: 
 

- ”Specielt det sidste kursus havde jeg det ikke ret godt med. I og med jeg kun er ansat på 
deltid, kunne jeg næsten ikke se mig igennem at skulle være væk hjemmefra to uger på fuld 
tid. Og det gik heller ikke særlig godt. For min mand har mange timer ude, og jeg følte mig 
fuldstændig som alenemor, hvor det hele bare flød.(…) Derfor var det lidt træls for mig. Da 
jeg kun er ansat til deltid, fik jeg ekstratimer, betaling for de timer jeg skulle være der ekstra. 
Men det betyder ingenting for os. Jeg arbejder egentlig ikke på grund af lønnen. Samtidig er 
jeg – ikke ordblind, men havde stavevanskeligheder i folkeskolen. Jeg er af uddannelse 
sproglig student og læser, når jeg kan komme til det. Det er fx en af de ting, jeg synes er 
vigtige i en ferie, det er at få læst en bog. Derfor synes jeg også, at jeg er nået så langt som 
jeg overhovedet kan nå med mit ”handicap”, hvis man kan sige det på den måde. Det er det 
egentlig ikke, fordi jeg synes, jeg ikke skriver godt nok, så alle kan forstå det. Jeg har måske 
en anelse ordblindhed men ikke så meget, at jeg har fået dårlige karakterer. Og jeg har ikke 
haft problemer med at skrive og stave op gennem min uddannelse”. 

- Men syntes du, det var træls at skulle på et kursus af netop den slags? 
- ”Ja altså, for jeg syntes ikke, at det havde noget formål. Jeg ville hellere have været på noget 

edb, når jeg nu skulle bruge tiden på det”. (sygeplejerske - 2) 
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Denne medarbejder har flere forskellige indvendinger mod kursusforløbet. Hun er deltidsansat og 
har en hverdag og familieforhold, der er lagt an på det. På den baggrund fandt hun det upraktisk at 
være på kursus fuldtid over to uger. Men også indholdsmæssigt havde hun indvendinger, idet kurset 
var lagt an på et område, som hun ikke fandt behov for at videreudvikle sig på. Det gælder både i 
forhold til arbejdet og i forhold til fritiden. Til gengæld var der andre områder - edb, som hun gerne 
havde villet lære noget mere om i relation til sit arbejde, hvilket, hun fandt, kunne have været særlig 
relevant for sygeplejerskerne. 
 

- Du nævner, at du føler, du på dette område har lært det, du kan. Er det dit indtryk, at dette i 
særlig grad gør sig gældende i gruppen med videregående uddannelser?  

- ”Vi var meget skeptiske alle sammen i faggruppen (af sygeplejersker), synes jeg. Vi var 
flere, der snakkede om, at det var da alligevel pokkers, at vi skulle bruge en uge på det. Når 
vi gerne ville have noget edb, var det faktisk rigtig ærgerligt. Der skete også det 
forfærdelige… Altså vi skulle jo så afløse hinanden i denne periode, og vores leder havde jo 
meget svært ved at få tingene til at gå op, når der er én eller to væk osv. Og afvikling af 
andre kurser blev bare fuldstændig slettet. Der var bare ikke noget kursus ud over dette – 
altså ingen fagkurser, som jeg synes kunne være vigtigere for mig i forbindelse med mit 
speciale. Der var ikke tilladt nogen ting”. (sygeplejerske - 2) 

 
Medarbejderen mener, at den skeptiske holdning til kurset gælder generelt for hendes faggruppe, 
altså sygeplejerskerne. Hun refererer til, dels at der blev talt om det som spildtid i forhold til, at 
indholdet ikke blev anset for relevant nok – det havde været mere relevant med et edb-kursus, dels 
at kurset brød meget ind i arbejdshverdagens tilrettelæggelse. Desuden mener hun, at kurset i den 
grad lagde beslag på arbejdsstedets ressourcer, at det blev umuligt at komme på andre kurser i det 
pågældende tidsrum. 
 
Det er oplagt, at medarbejdere, som har en mellemlang videregående uddannelse, ikke umiddelbart 
kunne få øje på kursets relevans. Men også fra de andre faggrupper (social- og sundhedsassistenter 
og -hjælpere) nævner de interviewede medarbejdere, at det ikke lige gjaldt for dem, at de havde 
læse-stave-vanskeligheder og dermed behov for at komme på et FVU-kursus. Det skal i den 
forbindelse fremhæves, at samtlige de interviewede medarbejdere gav udtryk for, at de havde klaret 
sig godt – scoret højt – ved den indledende test. Også på denne måde var det altså en særlig kategori 
af medarbejdere, der havde valgt at lade sig interviewe. 
 

Medarbejdernes kompetenceudvikling  
Kompetenceudviklingen belyses i det følgende ud fra, hvad medarbejderne synes, de har fået ud af 
kursets FVU-del og kan bruge det til.  
 

- Hvad synes du personligt, du kunne bruge FVU-kurset til? 
- ”Det, vi brugte… Jeg var af sted sammen med en kollega, og da vi var ved at være færdige, 

var der en periode til sidst, hvor der ligesom var en fri opgave, hvor vi havde et større 
projekt i gang. Det lærte vi – det gjorde jeg i hvert fald – en masse af. For nogen tid siden 
var jeg til et stormøde i de fire kommuner, som vi nu skal være, for sygeplejerskerne, hvor 
vi havde lavet nogle workshops omkring emner, som man kunne vælge sig ind på, og så 
skulle man skrive det op på plancher. Det arbejdede jeg så på i den uge at få skrevet om til 
noget, der kunne læses. Altså en tekst, der skulle sendes til nogle politikere. Vi blev ikke 
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færdige til lukketid den dag og blev heller ikke helt færdige, men vi nåede et langt stykke ad 
vejen. Det var virkelig noget, vi arbejdede ihærdigt med, at når det står i punktform på sådan 
en flip-over og skulle formuleres om til noget læsevenligt, som selv politikere kan forstå. 
Pyh, det svedte vi over. Og det var godt. (…) Det brugte vi hele torsdagen på, og jeg tror 
klokken var hen ad fire, inden vi gik hjem. Det var sundt, for det er noget af det, jeg nok 
ikke er så god til. Jeg kan godt stave og sådan, men jeg kan sommetider bruge mange ord, 
som ikke er nødvendige. (…) Så vi havde alle de her plancher, som vi skulle have 
formuleret ned på ord. På den måde havde jeg et helt konkret formål at kunne arbejde med 
på kurset. For det her med de niveauer og opgaver, man kunne arbejde med, det gad jeg 
ikke. Jeg kunne bare gå op og tage den, jeg ville. Jeg havde ikke nogen fejl i testen – jo jeg 
havde én stavefejl, det var vist det”. (sygeplejerske - 1) 

 
Medarbejderens udbytte af kurset kædes her sammen med, at hun kan se et konkret formål med det 
– at hun kan bruge det i en konkret sammenhæng. I dette tilfælde har denne sammenhæng 
betydning for hendes arbejdsforhold, idet det handler om at kunne formulere sig og udøve 
indflydelse på det politiske niveau, som sætter rammerne for arbejdet. Hun kæder samarbejdet med 
kollegaen og deres ihærdige arbejdsindsats sammen med, at netop dette indhold blev anvendeligt og 
oplevedes som rigtig godt. Samtidig viser ovennævnte udsagn også, at hendes udgangspunkt i den 
konkrete situation var, at der var noget, hun kunne blive bedre til – altså en motivation for læring. 
 
På samme måde knytter en anden medarbejder i sin vurdering af, hvad hun har fået ud af kurset, an 
til en efterfølgende anvendelighed: 
 

- ”Altså, jeg synes det var fint for mig det der med computeren, hvor jeg lærte ligesom at 
bruge det. Men jeg har så ikke haft så meget at gøre med det siden. Det er lidt ærgerligt. Og 
når man ikke sidder og arbejder med computeren, så går der hurtigt nogle ting i 
glemmebogen. Men det kommer formentlig, at vi får en hel masse mere med computere at 
gøre med vores journaler og sådan noget, vil jeg da håbe”. 

- Hvad har du især fået ud af kurset? 
- ”Det var den dag, da jeg fik lov til at sidde og rode med den (computeren) selv, og de kom 

og hjalp mig med, hvordan gør man nu det og … Det var vældig godt. Og jo, jeg synes også, 
jeg lærte lidt notatteknik. Det har jeg bidt mærke i, når jeg sidder på mine møder, at det var 
meget godt at have. Han (underviseren) var dygtig til at fortælle om det”. 

- Hvor kan du bruge det, du har lært? 
- ”Det er, når jeg er til møder og sidder og skal høre efter samtidig med, at jeg skal notere, 

med stikord og sådan. Når jeg så sidder og skal genfortælle det, så har jeg lige de stikord 
der. Jeg tager jævnligt ud til kurser og opgrader min viden på området og kommer tilbage og 
skal formidle det til kolleger”. (sygeplejerske - 2) 

 
Blandt de interviewede social- og sundhedsassistenter er der meget forskellige holdninger til, hvad 
kurset har givet dem: 
 

- Hvis du skal pege på noget, du især har fået ud af kurset, hvad er det så?  
- ”Fra anden uge, der har jeg sådan set ikke fået noget ud af det. Altså ikke sådan noget 

ressourcemæssigt, hvor jeg siger, at det her kan jeg bruge til noget”. 
- Heller ikke personligt?  
- ”Nej, altså det meste jeg fik ud af det, det var den snak, jeg havde med de andre kursister – 

det sociale. Og det var vældig hyggeligt. Man fik vendt nogen ting, som man ikke fik vendt i 
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hverdagen, fordi man går meget alene. Så det sociale og det der med, at du kan vende nogle 
faglige problemstillinger og sådan noget, når man havde en pause. Det vil jeg sige, det var 
godt, men det kunne man have gjort med en temadag.” (social- og sundhedsassistent -1) 

 
Denne medarbejder ser ikke nogen direkte anvendelighed med kurset og giver heller ikke udtryk 
for, at kurset har haft en personlig værdi for hende - udover det sociale, som lå i pauserne. Hendes 
holdning skal ses i relation til det tidligere nævnte udgangspunkt, hvor hun fik indtryk af ikke at 
kunne lære noget: 
 

- Hvad fik du at vide ud fra testen om dit niveau? 
- ”Jeg fik bare at vide, at mig kunne de ikke lære noget - jeg kunne både læse og skrive og 

forstå det … Jeg kunne bare gå ind og sætte mig og læse pjecer.” (social- og 
sundhedsassistent - 1) 

 
En anden social- og sundhedsassistent ser trods det, at hun også klarede sig godt i den indledende 
test, meget positivt på kurset og dets anvendelighed: 
 

- (…) ”Det jeg oplever fra mine kolleger er, at de synes virkelig, vi har fået noget med, som er 
håndgribeligt, som vi kan bruge. Det er jo, hvordan det er, vi er og agerer, og hvor vigtigt 
det er, at man formulerer sig og skriver ned. Jeg tror faktisk, det er gået op for rigtig mange, 
hvor vigtigt det er, at man får skrevet i de bøger. Altså, man har jo en helt klar fornemmelse 
af, hvem det er, der har sprunget over at skrive i samarbejdsbøgerne og bare givet en 
mundtlig besked. Og der har jeg i hvert fald nok set i min gruppe, at de, der har gjort det 
førhen, er blevet meget bedre til at skrive. Der kan jeg se en ændring, at man har fået 
forståelsen af, hvor vigtigt det er at skrive. Det er nok der, jeg ser det mest. Og så også, 
hvordan vi er overfor beboerne, men også over for hinanden. Ikke fordi vi ikke også har 
været gode til det, inden vi kom på kursus, men vi er blevet bedre”. (…) 

- Hvad med FVU-læsning – hvor kan du bruge det? 
- ”Nå, men det kan jeg jo helt klart bruge i forhold til kommunikation – skriftlig 

kommunikation, synes jeg. Det er nok der, jeg bruger det mest. Jeg har nok haft tendens til 
at skrive lange romaner. Jeg er i hvert fald blevet meget mere opmærksom på at få det kortet 
ned og gjort det mere forståeligt. Det har gjort, at jeg hele tiden har det i baghovedet at få 
alting skrevet ned. Det kan godt være, at det ikke er vigtigt lige nu, men at det så er vigtigt 
senere hen. På den måde har jeg kunnet bruge det.” (social- og sundhedsassistent - 2) 

 

Hun siger videre om sit kursusudbytte af FVU-delen: 

- ”Det jeg nok især har fået ud af det er, at jeg er blevet meget bedre til at skimme en tekst, 
end jeg var før. Altså fundet nogle andre punkter i teksten, end jeg før gjorde. Det er nok 
der… Men ellers så synes jeg det er svært, for det er da helt klart, at jeg har lært noget. Det 
har jeg. Og jeg vil sige, at jeg synes, det var en ligeså god uge som den første (AMU). Sådan 
havde jeg det med den. Det man kan sige, når man sidder 20 mennesker sammen, er, at det 
er et vanskeligt område, også inden for vores område. Jeg blev nok egentlig overrasket over, 
hvor mange, det var, der havde så store problemer med at læse, skrive, stave og formulere 
sig. Selvfølgelig ved man godt, at det er der. Men jeg havde måske nok ikke troet, at det var 
så stor en del, der havde problemer med det. Og jeg vil sige, at selvom det ikke er min svage 
side, er det altid godt at få genopfrisket”. 

- Og dem der havde problemer med det? 
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- ”Jeg tror, de fik meget ud af det. Det tror jeg. Også bare det, at lige pludselig var man åben 
omkring det (…). Det var helt legalt at spørge, hvis der var noget, man var i tvivl om. Den 
første dag, vi var der, var det som om, man havde mundkurv på, selvom vi havde været 
sammen i en uge. Det var som om, det var meget ømfindtligt, den måde man her kom ind og 
fik berøringsflader til hinanden på. Men det var bare helt super godt. Vi havde én, som slet 
ikke lagde skjul på, at det var et kæmpeproblem for hende. Det løsnede på en eller anden 
måde op for de andre, men også for mig selv, for man kan jo lære hele tiden”. (social- og 
sundhedsassistent - 2) 

 

At fatte sig i korthed og skimme en tekst er de konkrete udtryk for, hvad denne medarbejder føler, 
hun har lært. Men hun er inde på, at der også er mere, som hun blot har vanskeligere ved at sætte 
ord på. Hendes udsagn indikerer desuden, at hun har fået en ny viden om sine kolleger – at der er 
flere, end hun troede, som har læse-stave-vanskeligheder. 

Modsat ovenstående medarbejder er der en social- og sundhedsassistent, som ikke mener, at hun i 
sit arbejde bruger noget, hun har lært på kurset. Hun hævder, at hun altid har tænkt over, hvordan 
hun skrev og altid har gjort meget ud af at formulere sig forståeligt. Alligevel fandt hun det 
personligt berigende at være på kursus, da hun altid har interesseret sig meget for dansk. I den 
forbindelse nævner hun, at det godt kan ærgre hende, at hun ikke har lært noget mere, gået mere i 
skole, da hun også føler, at hun er god til dansk. Hun havde da heller ikke nogen problemer i den 
indledende test. Og dog føler hun hverken på arbejdet eller i fritiden, at hun bruger det, hun har lært, 
eller at det har betydet, at hun gør noget anderledes. Det væsentligste udbytte af kurset var for 
hende, at hun fik bekræftet, at hun klarer sig godt i læsning og stavning og fik nogle redskaber til at 
læse en tekst hurtigere (fra interview med social- og sundhedsassistent - 3). 
 
De interviewede social- og sundhedshjælpere mener ikke, at FVU-kurset har haft nogen konkret 
betydning i deres arbejdsforhold eller i øvrigt. Det vil sige, det har ikke bevirket nogen konkrete 
ændringer på arbejdspladsen. Det bliver dog nævnt af den ene, at kurset har skabt en øget 
opmærksomhed omkring, hvordan medarbejderne skriver til hinanden – fx at et ”husk” kan 
misforstås.  Det har kollegerne efterfølgende talt om, men man er nået frem til, at det skal forstås 
positivt. Personligt mener hun, at hun nu tænker mere over, hvordan hun skriver meddelelser til 
andre, hvilket, hun også mener, gælder for kollegerne. Det henfører hun til, at det kan ses ud fra, 
hvordan der nu bliver skrevet i samarbejdsbogen. På den baggrund mener hun, at kurset har en vis 
brugsværdi, idet det giver anledning til tanker omkring, hvordan man skriver i samarbejdsbogen, 
men ellers ikke (fra interview med social- og sundhedshjælper - 1). 
 
Med hensyn til sit læringsudbytte siger den anden social- og sundhedshjælper: 
 

- ”Altså selvfølgelig lærte jeg noget. Det er bare ikke noget, jeg kan bruge i mit arbejde. 
Altså, jeg mener, tegnsætning er måske ikke lige så vigtigt i forhold til, hvad jeg sidder og 
skriver i en bog. Der er det korte sætninger”. (social- og sundhedshjælper - 2) 

 
Og med hensyn til konkrete ændringer på arbejdspladsen siger hun: 
 

- ”Ikke andet end at vi netop tit sidder og snakker om – når vi skriver i en bog eller udfylder 
en forflytningsprocedure – at det skal være kort og præcist. Det er sådan en af de ting, der 
har hængt ved. Og så sidder vi og vender tingene med hinanden, inden vi skriver. Men det 
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tror jeg såmænd nok var kommet alligevel. Altså, det er ikke noget, jeg er blevet inspireret 
af. Det var mere de senere hold”. (social- og sundhedshjælper - 2) 

 
Denne medarbejder stiller spørgsmålstegn ved, om det er kurset, der har sat gang i den 
tilsyneladende øgede refleksion omkring skriftlig kommunikation på arbejdspladsen. Igen må det 
ses i relation til, at hendes indgangsvinkel til kurset var præget af distancering og skepsis - en 
holdning, som i særlig grad fremgår af hendes afsluttende kommentar til, om der var andre 
kursister, der havde et større udbytte af kurset: 
 

- ”Det var der helt sikkert. Der var jo nogen, der ikke havde siddet på skolebænken i mange 
år. De havde det godt nok med at komme på kurset. Det havde vi jo alle sammen. Et eller 
andet sted er man jo nødt til at se ironien i, at man er nødt til at sidde på skolebænken i en 
uge for at lære at sætte et komma. Altså – (griner højt) det var ikke fordi, vi var sure over 
det. Vi hyggede os og grinede af ironien i det”. (social- og sundhedshjælper - 2) 

 
Denne distancering til uddannelse, oplevelsen af at være nødt til at sidde på skolebænken, udtrykker 
en bestemt holdning til skoleviden. Medarbejderen understreger, at det ikke slog dem ud – de havde 
det godt nok med at komme på kursus. Men de fastholdt en ironisk distance til det at bruge så meget 
tid (en uge) på så lidt (et komma). Denne nytteorienterede holdning til uddannelse og boglig viden 
gælder i udpræget grad hos disse medarbejdere.  
 
Den nytteorienterede tilgang gør sig også delvist gældende i lederens sammenligninger af, hvordan 
AMU kontra FVU-lærerne i højere grad har formået at appellere direkte til medarbejderne som 
kursister. Hun beskriver således sit indtryk af, hvordan AMU-lærerne på vellykket vis havde 
forstået at stikke fingrene i jorden og sætte sig rigtig godt ind i de arbejdsmæssige situationer og 
relationer, hvilket også begrunder, at de i evalueringerne fik den ros, de gjorde. Det tillægger hun 
også deres særlige baggrund, hvor hun mener, de har erfaring med at færdes i mange forskellige 
praktiske sammenhænge, hvorimod hun opfatter FVU-lærerne som mere orienterede mod det 
pædagogiske – altså mod den mere abstrakte og skolemæssige viden.  
 
Lederen er overbevist om, at det er den tilgang, som AMU-lærerne repræsenterer, der trænger bedst 
ind hos hendes medarbejdere. Det er således været hendes erfaring, at medarbejderne generelt har 
været begejstrede for AMU-delen af kurset, nærmest lidt euforiske, når de kom tilbage herfra. Til 
gengæld har der været meget delte holdninger blandt medarbejderne, når de kom hjem fra FVU-
delen, hvor nogen var lidt begejstrede, og nogen var helt nede. Det kæder hun sammen med, at de 
oplevede forløbet som for skoleagtigt, følte sig sat på skolebænken som en flok andre børn, der 
skulle konfronteres med en skolelæremester. Hun pointerer, at medarbejderne naturligt nok ikke 
brød sig om en sådan situation og de hermed forbundne mindreværdsfølelser (leder og koordinator 
af projektet). 
 
I lederens vurdering af forskellen mellem AMU og FVU-forløbet virker det lidt som om, at FVU-
lærerne ikke har forstået eller formået at gøre undervisningen virksomhedsrettet. Dette er imidlertid 
ikke tilfældet, idet undervisningen på FVU-kurset, som beskrevet i den tidligere case (Rasmussen 
2006), i høj grad tog udgangspunkt i, anvendte materialer fra og var orienteret imod kursisternes 
arbejdsliv. Men der er en pointe i at betragte de to kursusdele som repræsenterende forskellige 
former for viden, som ikke i samme omfang appellerede til og var populære hos kursisterne – eller 
medarbejderne. FVU repræsenterer en undervisning i nogle grundlæggende færdigheder, som 
forudsættes indlært i den tidlige skolegang. Hvor dette ikke er sket, kan det være en smertelig 
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oplevelse at skulle konfronteres med det i en arbejdssammenhæng, hvor medarbejderen er 
accepteret på færdigheder, som på nogle måder forudsætter, og på nogle måder står i modsætning 
til, de mere boglige. Med sådanne strukturelle betingelser kan selv nok så megen pædagogik fra 
lærerens side komme til kort.  
 

Opfølgende foranstaltninger på arbejdspladsen 
Det har vist sig at være meget forskelligt, i hvilket omfang der er sket en opfølgning af kurset på 
den enkelte medarbejders arbejdsplads. For begge sygeplejerskernes vedkommende er der ingen 
opfølgning sket – endnu. Det går ifølge den ene sygeplejerske trægt med den interne diskussion 
medarbejderne imellem: 
 

- Har I diskuteret – kolleger imellem i denne afdeling – hvordan I kunne følge op på kurset? 
- ”Nej, det er bare lige så stille løbet ud i sandet. Det der så er i det, det er stadigvæk AMU-

delen, at vi egentlig er blevet bevilget tre timer fra kommunens side til den underviser vi 
havde. Men vi har ikke fundet ud af, hvad vi skal bruge hende til – vi har haft det oppe på et 
personalemøde. (…) Men jeg har ikke hørt om nogen grupper, der har benyttet sig af det 
endnu”. (sygeplejerske - 1) 

 
Mens den tilsigtede opfølgning mangler, har kurset haft utilsigtede virkninger, som den anden 
sygeplejerske kommer ind på: 

 
- Skete der en opfølgning? 
- ”Ikke en skid. Intet! Jeg kom bare tilbage, og så snakkede vi om, at det havde været en god 

uge den første uge, men at den sidste uge ikke havde været særlig god – undtagen edb. Så 
skete der ikke mere, end at vi var ærgerlige over, at vores leder havde valgt at sige op. Det 
skete lige på det tidspunkt, da jeg kom tilbage, for jeg var en af de sidste”. (sygeplejerske – 
2) 

 
Som det indirekte fremgår, er det planlagt og meldt ud fra ledelsens side, at der skal følges op på 
AMU-kurset. Men alle arbejdspladser er altså endnu ikke nået til en egentlig implementering af 
disse planer. Til gengæld nævner den sidstnævnte sygeplejerske i relation til den manglende 
opfølgning på kurset, at hendes leder valgte at gå af, hvilket også betød, at der i den konkrete 
afdeling har manglet en leder til at følge op. 
 
Flere af social- og sundhedsassistenterne melder også pas i forhold til, om der er sket opfølgende 
foranstaltninger på deres arbejdsplads: 
 

- ”Nej. Men altså, for det første havde vi jo ikke været af sted alle sammen. Alle havde ikke 
været af sted, da jeg kom tilbage. Jeg var af sted som en af de første. Og så kan man sige, at 
i og med jeg som aftenvagt gik meget alene, så har jeg heller ikke det der pingpong med 
kollegerne. Jeg kunne godt møde ind til en vagt, hvor det var en time siden, den sidste 
personale var gået.” 

- Skete der noget bevidst for at følge op på kurset?  
- ”I hvert fald ikke i en aftenvagt. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der sker i en dagvagt.” 
- Fik du nogen meddelelser om noget?  
- ”Nej.” (social- og sundhedsassistent – 1) 
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Når denne medarbejder ikke er orienteret om opfølgende foranstaltninger, kan det, som hun selv 
pointerer, hænge sammen med, at hun arbejder i aftenvagt. Derved har hun mindre kontakt med 
kollegerne og ved ikke så meget om, hvad der formelt og uformelt rører sig i afdelingen. 
 
En anden social- og sundhedsassistent, som ligeledes arbejder i aftenvagt, har heller ikke hørt om 
nogen opfølgning på kurset. Men hun tilføjer, at gruppelederen har foranlediget, at det skulle på 
som et fast punkt på personalemøderne - dog uden, at der er kommet noget konkret ud af det. Hun 
har for sit eget vedkommende heller ikke diskuteret det med sine kolleger. Det ser hun selv som en 
konsekvens af, at hun tilbringer begrænset tid sammen med kollegerne, idet hun som regel vælger at 
spise sammen med beboerne. (interview med social- og sundhedsassistent – 3) 
 
Men én af social- og sundhedsassistenterne fortæller, at der på hendes arbejdsplads er igangsat en 
opfølgning på kurset: 
 

- ”Efterfølgende er det sådan, at vi på vores gruppemøder – vi har et husmøde, og så har vi 
vores gruppemøder; vi er tre grupper her i huset – har haft det oppe som et punkt. Lige nu 
arbejder vi meget med kerne- og periferiydelser – også i forhold til den skriftlige side, så vi 
alle sammen er med til at formulere det, der skal stå, det vi skriver ned.” 

- Har der så også været en opfølgning på FVU-kurset? 
- ”Egentlig ikke. Altså, det var der jo ved, at dem, der havde lyst, kunne komme til en prøve.” 

(…) 
- Med hensyn til opfølgningen – er det sådan uformelt, eller har det været organiseret?  
- ”Her i huset har vi det på som et fast punkt på vores personalemøder – på vores 

gruppemøder, så det kan man godt sige, at det er.” 
- Hvordan er det kommet i stand?  
- ”Jamen det har lederen lagt op til, inden vi kom på kurset, at det havde hun en forventning 

om, at vi arbejdede videre med. Det prioriterede man også meget højt på kurset – forberedte 
os hele tiden på, at det her ikke sluttede med kurset men var noget, vi skulle arbejde videre 
med, noget vi skulle bruge. Så jeg tror da, at vi i løbet af de 14 dage fik det indarbejdet på 
rygraden, at det var vigtigt for os, at vi fik det med i vores hverdag.” (social- og 
sundhedsassistent – 2) 

 
Det fremgår af den indledende beskrivelse af emnet ”kerne- og periferiydelser”, at denne 
opfølgning relaterer til AMU-forløbet, hvor dette emne også blev behandlet. Samtidig kan 
opfølgningen også relatere til FVU-forløbet, idet der arbejdes med en større skriftlighed. Men denne 
forbindelse ser medarbejderen ikke umiddelbart her. Hun forbinder primært opfølgningen på FVU-
undervisningen med den prøve, som samtlige medarbejdere blev tilbudt at gå til efter kursets 
afslutning. Hun oplever altså ikke, at der i tilknytning til FVU-forløbet, på samme måde som med 
AMU-forløbet, har været en organiseret opfølgning på arbejdspladsen.  
 
Men uformelt synes der alligevel at være sket en integration af FVU-undervisningens viden på 
arbejdspladsen. Samme medarbejder giver således udtryk for, at hun personligt havde haft et stort 
udbytte af denne undervisning, som hun også finder anvendelig i sit arbejde (jf. tidligere citat). Hun 
ser således FVU som medvirkende til, at hun nu retter større opmærksomhed mod den skriftlige 
kommunikation, som udgør en væsentlig dimension i at kunne dokumentere. Her er det, som hun 
nævner væsentligt at få alting skrevet ned, idet der stilles stadig større krav om dokumentation 
inden for det sociale arbejde. Alt i alt er denne medarbejder meget positiv overfor kurset som 
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helhed, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at hun er typen der hvis ikke hun bliver tilbudt 
kurser opsøger dem selv. 
 
De interviewede social- og sundhedshjælpere refererede også til en planlagt opfølgning, som meget 
entydigt knytter an til AMU-forløbet. Den ene beretter således om en opfølgning i form af to 
temadage, én for hver af afdelingerne på arbejdspladsen, som er blevet planlagt i et samarbejde 
mellem tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten og afdelings-/gruppelederen på hendes 
arbejdsplads (social- og sundhedshjælper – 1). Den anden, der tilhører samme arbejdsplads som 
ovennævnte social- og sundhedsassistent, fortæller om indholdet i den organiserede opfølgning: 
 

- ”Der kommer en dame på tirsdag i vores gruppe, hvor vi følger op på det, vi snakkede om på 
AMU-delen. Alle grupper her på stedet har valgt kerne- og periferiydelser, for det er jo 
noget, der handler om vores tid: Hvad er det, vi tilbyder? Hvor meget bør vi tilbyde? Hvad 
skal vi – hvad skal vi ikke? Vi skulle jo helst gøre det ens, og det gør vi ikke. Der er altid en 
person, der er mere populær end en anden, og det er jo ikke rimeligt. Så derfor har vi 
bestemt, at vi bruger vores BST-timer på AMU-delen. (...) De har haft det i den ene gruppe, 
og det var kanongodt. Det gør, at man får snakket om nogle ting, som vi ellers ville gå og 
mugge lidt over. For vi sidder sjældent sammen og diskuterer tingene – vi er her ikke 
samtidig. (…) Og det, der har bidt sig mest fast hos os alle, var emnet omkring kerne- og 
periferiydelserne. Da vi var så blandede og kom forskellige steder fra, blev vi inspirerede af 
hinanden og hinandens forskellige måder at gøre tingene på. Det er vigtigt, at vi får 
oparbejdet en rimelig ens holdning, især i betragtning af, at vi skal til at være sådan en stor 
kommune. Det skulle jo helst være lige meget, hvor i kommunen man kommer hen. Uanset 
hvor, skulle man gerne få den samme ydelse.” (social- og sundhedshjælper – 2) 

 
Denne opfølgning i form af en temadag betyder, at der bliver tid og rum til at diskutere noget, som 
medarbejderne på grund af deres forskellige møde- og arbejdstider ikke får diskuteret. Det giver 
mulighed for at tage nogle problematikker op, som medarbejderne møder og måske irriteres af i 
deres daglige arbejde. Samtidig oplever denne medarbejder det valgte tema som meget relevant og 
påtrængende i forhold til den forestående kommunesammenlægning.  
 
Fra ledelsens side har der, som nævnt, hele tiden været lagt op til, at kurset efterfølgende skulle 
følges op eller implementeres i det daglige arbejde. Det fremgår her, at de to kursusudbydere, AMU 
og VUC, også i denne sammenhæng har haft forskellig betydning: 
 

- ”AMU har spillet en stor rolle, hvor VUC faktisk ikke har spillet så stor en rolle i forhold til, 
at vi efterfølgende gør brug af dem. Der har vi konkret hentet AMU ind igen i forhold til at 
sætte fokus på noget. (…) Men VUC har heller ikke på samme måde tilbudt sig – altså med 
lærerkræfter.” (leder og koordinator på projektet) 

 
Den AMU-opfølgning, der refereres til, indebærer bl.a., at arbejdsstederne har fået bevilget et antal 
timer, 3-6 timer afhængig af antallet af ansatte, til undervisning. På baggrund af lederens beretning 
beskrives efterfølgende nogle forskellige initiativer, der er sat i gang på de enkelte arbejdspladser, 
hvilket understøtter medarbejdernes beretninger og vidner om stor variation mellem de enkelte 
arbejdspladser: 

- Et sted har arbejdet med værdier på deres personalemøder og har aftalt med AMU-læreren, 
at hun til efteråret skal komme ud og runde af på emnet, hvor de samtidig skal have noget 
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sat på skrift omkring dette emne. De har desuden mindst to medarbejdere, der er blevet 
bedre til at skrive og dokumentere.  

- Et andet sted, det sted hvor de har mindst i gang og mangler en leder, har to grupper, som 
skal se en film ”Viljen til sejr”, som, de håber, vil sætte nogle ting i gang og vil dernæst 
kontakte AMU-læreren med henblik på noget opsamlende.  

- Et tredje sted kom rimelig hurtigt i gang efter kurset, fik sat en proces i gang med at 
udarbejde APV, altså arbejdspladsvurderinger, som er noget obligatorisk. I den forbindelse 
har de også brugt FVU ved at skulle skriftliggøre deres arbejdsgange med henblik på, at 
Arbejdstilsynet kommer ud og checker. 

- Et fjerde sted har de lige haft to temadage, en eftermiddag à hver 3 timer, med AMU-
læreren. Hertil havde SU-gruppen lavet et oplæg om kommunikation, som de fik nogle 
diskussioner om, der også kom ind på områder som kerne- og periferiydelser. De læste 
desuden Kvalitetsstandarder og Beboerinformation, som de især relaterede til 
kommunikationsundervisningen fra AMU. Stedet beretter om, at flere skriver i 
samarbejdsbøgerne, samt at der er en større åbenhed omkring svagheder i danskkundskaber, 
som ikke længere er så tabubelagt.  

- Et femte sted har også brugt AMU-læreren i 6 timer, dvs. to store grupper har hver haft 3 
timer. De har brugt Kvalitetsstandarder og deres velkomstfolder til nærmere analyser, som 
resulterede i ændringsforslag, der efterfølgende blev præsenteret på personalemøder og 
mundet ud i en arbejdsgruppe omkring en ny velkomstfolder. I den forbindelse har deres 
leder også sporet en klarere fornemmelse af, hvad man kan og må skrive, at flere skriver og 
gør sig disse overvejelser, at flere læser meddelelser, at man på disse områder hjælper 
hinanden mere, og har sat samarbejdsbogen på dagsordenen. 

- Et sjette sted har haft AMU-læreren ude til tre grupper, der hver havde 2 timer med hende, 
omkring emnet Samarbejde og kommunikation. De har fået meget forskelligt ud af det; én 
gruppe har fået bevilget en ekstra gang, fordi de havde særlige problemer. Af FVU-effekt 
kan lederen se, at dokumentationen er blevet bedre, og at personalet arbejder mere med den 
vanskelige dokumentation. 

 

Opfølgningen fra VUC 
Som det fremgik af lederens tidligere nævnte udsagn, fremstår VUC ikke som AMU så udfarende i 
at tilbyde opfølgning – de har ikke på samme måde tilbudt sig (lederinterview). I forlængelse heraf 
nævner lederen dog, at de fra VUC har været særligt opmærksomme på at skitsere nye 
kursusmuligheder for kursisterne: 
 

- ”De var med til at profilere videreuddannelse inden for nogle områder, som de har i deres 
katalog. Men det var lidt mere diffust. De kunne sige: Det var fint, sådan noget kører der 
også som enkeltfag eller aftenundervisning. (…) Det var i forbindelse med, at kursisterne i 
afkrydsningsskemaet havde markeret, at de kunne have lyst til videreuddannelse inden for et 
område. Altså, det synes jeg var positivt. Der var nogen af dem [kursisterne – AR], der slet 
ikke havde tænkt i de baner. (…) Hvor mange, der så reelt har gjort brug af det, har vi dog 
ikke målt på.” (leder og koordinator af projektet) 

 
Lederen indikerer med dette udsagn, at VUC-lærerne i høj grad har fulgt fagets intentioner, idet 
formålet med FVU netop beskrives som at forbedre voksnes grundlæggende færdigheder (…) med 
henblik på videre uddannelse (§ 1 i FVU-bekendtgørelsen). Til gengæld er målgruppen i det 
konkrete kursusforløb langt bredere end målet med FVU, der definerer, at det er først og fremmest 
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et tilbud til alle dem, der aldrig blev sikre i at læse og skrive19. Denne karakteristik synes således 
langt fra at gælde for alle medarbejderne i den kommunale ældre- og handicapafdeling. Alligevel 
synes dele af medarbejdergruppen i et vist omfang at være blevet inspireret til videre studier. Dog 
var det meget få medarbejdere, der ønskede at benytte sig af muligheden for at gå op til prøve i 
faget, som bekendtgørelsen foreskriver, og som også pointeret af VUC, at faget munder ud i. 
 
Det blev i den indledende kursusinformation fra kommunen meldt ud til medarbejderne, at de efter 
kurset ville få mulighed for at gå til en prøve i faget: 

- ”Fra begyndelsen var det meldt ud, at der ville blive mulighed for at gå til prøve. Her var der 
rigtig mange, der var positivt stemt og sagde, at det var da en rigtig god idé, og det skal vi 
da. Men det kan man godt synes er en god idé, indtil der efterfølgende skal sættes konkret 
handling på. Da jeg fik tilmeldingsskemaerne retur, var der altså kun én, der havde meldt sig 
til prøven.” (leder og koordinator på projektet) 

 
Det viser sig, at der kan være langt fra ord til handling, når mange tilkendegiver interesse for at gå 
til afsluttende prøve, men kun én ud af 252 mulige kursister vælger at gøre det. Samme udmelding – 
at en kursist fra den samlede medarbejderskare valgte at gå til prøve - har jeg fra VUC (ved mit 
møde på den lokale VUC-afdeling pr. 28.4.2006). Prøven blev gennemført i januar 2006, hvilket vil 
sige ca. 3 måneder efter det sidste holds gennemførelse af kursusforløbet. Dette kan have været 
medvirkende til, at så mange fravalgte prøven, idet tidsforskellen mellem kursets gennemførelse og 
prøven måske var for stor. Men der var også andre årsager til fravalget, som nedenstående citat 
viser: 
 

- ”Der var jo tilbud om at gå ned til den der prøve. Og det tror jeg absolut ikke, der var ret 
mange der gjorde. Jeg tror kun, der var en to-tre stykker. Men det ved jeg ikke noget om. 
Det var jo anonymt og alting. Og ja, jeg mødte i hvert fald ikke op, for det havde jeg afgjort 
med mig selv, at det gad jeg rent ud sagt ikke. Det ville jeg bare ikke bruge min tid på, for 
… Men for dem der har brug for det, er det fint, og jeg synes, det er et flot tilbud. Der var 
også nogen… Jeg har da også nogle af mine hjælpere, der siger, at de har haft god gavn af 
det her. Det har været godt, fordi de også ved, hvad deres svage sider er med at stave og med 
endelser og alt det væsen der.” (sygeplejerske – 1) 

 
Medarbejderen vurderer i dette tilfælde, dels at hun ikke vil bruge sin tid på det, dels at hun ikke har 
brug for at gå til prøve. På samme måde som med kurset spiller tid som ressource således en vigtig 
rolle for medarbejderens vurdering af deltagelse og udbytte. På den ene side er tid en knap 
ressource, som der må økonomiseres med – det skal med andre ord kunne betale sig at deltage. Om 
det kan betale sig, hænger på den anden side sammen med, om medarbejderen kan se et formål med 
sin deltagelse i kurset eller prøven, om hun som udgangspunkt synes, at hun kan udvikle sine 
kompetencer på det pågældende område. I betragtning af at denne medarbejder allerede har en 
mellemlang uddannelse, er det ikke overraskende, at hun ræsonnerer sig frem til ikke at have brug 
for det.  
 

Kurset i retrospektiv 
Som et afsluttende spørgsmål i interviewet spurgte jeg medarbejderne, hvordan kurset skulle have 
været, hvis det i højere grad skulle have tilgodeset deres særlige behov. Dertil blev der bl.a. svaret: 

                                                 
19 Jf. FVU, målgrupper og kommunikation, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen. Januar 2002, s. 2. 
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- ”Det skal være mere individuelt. Og det må kunne lade sig gøre ved, at man fx lavede den 
test, inden man startede på kurset og så blev sat sammen med nogen, som havde de samme 
ønsker. Vi har sørme mange forskellige indfaldsvinkler til det at skrive og formulere os. 
Men det kan godt være, det er lidt svært, fordi der nok er et bundet pensum, man skal 
igennem. Det ved jeg ikke noget om. Men noget af det som jeg har mærket som positivt, det 
er, at hjælperne er blevet bedre til at skrive i vores samarbejdsbøger. De skriver mere. Eller 
forstået på den måde, at der var nogen, der ikke var ret glade for at skrive, som skriver 
bedre. Det er de blevet bedre til. Der var nogen, der aldrig skrev, men det gør de altså nu. 
Det er de i hvert fald blevet mere bevidste om. Det er en god ting. Men jeg tog ingen skade 
af det – jeg nød det.” (sygeplejerske – 1) 

 
Det konstateres i ovennævnte udsagn, at forskelligheden blandt kursisterne var (for) stor. Det gjaldt 
tilsyneladende både ønsker og forudsætninger til kurset, hvorfor medarbejderen her havde 
foretrukket en holdsammensætning, baseret på mere ”ensartethed” - dvs. de samme ønsker til 
kurset. Hun nævner således ”hjælperne” som en gruppe, der har haft et særligt udbytte af kurset, 
hvorimod det for hendes eget vedkommende er mere ubestemt, hvad hun fik ud af det. Der antydes 
altså et målgruppeproblem, som også en anden medarbejder kommer ind på:  
 

- ”Jeg vil sige, man skal se noget mere på selve vores arbejdsplads: Hvad er det, vi har brug 
for? Hvad er det, der rører sig? I stedet for bare overordnet at tage alle medarbejdere på 
sådan et kursus der, så er det de ting, der i vores grupper er nødvendige for, at vi kan 
bibeholde vores faglige niveau og vokse. Den første uge gav da virkelig noget – også i 
forhold til andre medarbejdere. Altså når vi møder hinanden, så kender vi hinanden bedre. 
Fx når jeg er ude på plejehjemmene og vejlede, så snakker vi godt, fordi vi allerede kender 
hinanden. Det var specielt den første uge, der gjorde, at vi virkelig blev rystet sammen, og at 
vi snakkede om gode og dårlige, eller stærke og svage sider ved hinanden. Det er godt for 
mig at kende folk. Man skulle dykke lidt mere specialiseret ned og finde ud af, hvad vi 
havde brug for. Det skulle jo have været individuel undervisning, altså at vi hver især skulle 
have noget der passede til vores niveau. Det synes jeg kiksede lidt.” (sygeplejerske – 2) 

 
Denne medarbejder efterlyser, at kurset i højere grad havde rettet sig mod de enkelte 
medarbejdergruppers faglige niveau og behov og dermed haft en mere differentieret undervisning. 
 
En anden medarbejder mener, at der kunne være differentieret i forhold til, om den enkelte 
medarbejder overhovedet havde behov for at komme på kursus:  
 

- ”Kursisterne burde ikke have været blandet niveaumæssigt. Den der havde problemer med 
at læse og stave kunne føle sig udstillet blandt de andre og fik i øvrigt ikke løst problemet på 
et så kort kursus. Man burde have delt kursisterne efter, om de havde et behov eller ej. Der 
kunne så være brugt flere ressourcer på dem, der havde et behov – evt. i form af mindre og 
mere intensive hold.” (social- og sundhedshjælper – 1) 

  
Hvis kurset koncentrerede sig om færre kursister, som havde et behov, er rationalet, at der kunne 
være brugt flere ressourcer på disse kursister. Samme ræsonnement er indeholdt i nedenstående 
betragtning: 
 

- ”Det er som jeg siger, at hvis man tager anden del (FVU-ugen) og bruger ressourcer på dem, 
der har brug for det. Lav gerne screeningen og sig, at du har brug for det – du har ikke brug 
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for det. Så skal man stadig også lige tænke på, at du også hænger nogle kolleger ud, for nu 
skal hun altså på kursus. Men de ved det også selv, og vi andre ved det også godt. Og har du 
det godt kollegialt, er der heller ikke nogen, der har problemer med det. Første del [AMU-
ugen – AR] kunne være med til at gøre, at vi fik det endnu bedre kollegialt, hvis der er 
nogen steder, det halter.” 

- Du var inde på tidligere, at det burde være frivilligt? 
- ”Men det var det jo så også, viser det sig efterfølgende. Det var kun nogle af os, der havde 

fået den opfattelse, at det ikke var. Selvfølgelig kan jeg da godt se, at med de der 
kommunesammenlægninger og sådan er det vigtigt, at kommunen bruger lidt penge på mig, 
hvis jeg har lyst. Og har jeg ikke lyst, så er jeg måske hægtet lidt bagud, når 
kommunesammenlægningerne kommer i forhold til mit arbejde. Så hvis kommunen har 
brug for mindre arbejdskraft, når sammenlægningerne kommer, bliver jeg en af de første, 
der ryger. (…) Det er jo også nemmere, når vi trækker på samme hammel. Og sproget bliver 
nok mere ens, når det er det samme, vi har lært, så… På det måde vil jeg sige, at det er godt, 
at vi kommer af sted, så vi ligesom får samme sprog og samme visioner.” 

- Det er meget den første del af kurset, du her refererer til og er positiv overfor? 
- ”Ja, den vil jeg da sige, at den ville jeg ikke have undværet. Da fik vi nogle virkelig gode 

dialoger i gang. Men anden uge er jeg da også glad for at have fået med på grund af det 
sociale og de dialoger, vi havde i pauserne der. Men jeg synes stadig, at ressourcerne var lidt 
spildt, for en, der har staveproblemer, samler man ikke op på en uge. Men man kan 
selvfølgelig give vedkommende lysten og skubbet til at komme i gang selv.” (social- og 
sundhedsassistent – 1) 

 
Medarbejderen her er her inde på, at der kan være et problem i at screene eller teste medarbejdere 
på en arbejdsplads. Den medarbejder, som skal på kursus, kan føle sig udstillet i forhold til sine 
kolleger, idet det i udpræget grad ses som et personligt anliggende at have læse- og stave-
vanskeligheder. Desuden kan der ligge et moment af tvang i det at blive sendt på kursus af sin 
arbejdsplads. Selvom det fra arbejdsstedets side understreges, at det er frivilligt, er det som påpeget 
af denne medarbejder nærliggende at antage, at det ved en eventuel nedskæringssituation er den 
medarbejder, som ikke har været på kursus, der står først for at blive afskediget.  
 
Der er flere medarbejdere, der omtaler det at have læse-stave-vanskeligheder som et ømfindtligt og 
personligt nærgående område (jf. udsagnet ovenfor samt tidligere). Der kan være noget nærmest 
tabubelagt over problemet, der i sig selv kan give et FVU-kursus, som gennemføres på en 
arbejdsplads, en række startvanskeligheder. En medarbejder foreslår som en løsning, at 
kursusforløbet skulle gennemføres i omvendt rækkefølge: 
 

- ”Hvis man skulle have to moduler som i det her, så havde jeg nok valgt at få VUC-delen 
først. Fordi vi var så fokuseret på den første del, hvor det var så hamrende godt. Det var 
alting, der havde berøring med ens arbejde.” 

- Var det en mere direkte berøring? 
- ”Ja, det var den i forhold til VUC-delen, som mange oplevede som tung, meget tung, fordi 

vi var sådan nogle ildsjæle i den første uge. Alle havde nogle emner at bidrage med. 
Hvorimod VUC-delen var … (pause), det var fuldstændig som at se folk komme i 
folkeskolen igen – uh ha (griner). Det var den der usikkerhed: Hvad tænker hun om mig, 
hvis hun finder ud af, at jeg ikke kan stave. Der tror jeg, at man havde fået et andet syn på 
det, hvis man havde fået VUC-delen først. Så kendte man ikke hinanden først. Det er godt at 
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kende hinanden, men det er også – jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det – det kunne 
være godt at være neutral i VUC-delen.” (social- og sundhedsassistent – 2) 

 
Det ville ifølge dette løsningsforslag have været en fordel, hvis medarbejderne havde gennemført 
FVU-delen før AMU-delen. Baggrunden er, at medarbejdere, der som udgangspunkt ikke kendte 
hinanden specielt godt som kolleger, idet de, trods det at de tilhører samme kommunale afdeling 
(omfattende mere end 250 medarbejdere), kommer fra forskellige institutioner og steder i 
kommunen. Men de kom på AMU-kurset til at kende hinanden rigtig godt som kolleger. Dernæst 
skulle de i gang med et FVU-kursus, hvor det som udgangspunkt kunne have været en fordel ikke at 
kende hinanden som kolleger. Medarbejderen begrunder sit forslag med, at FVU-delen 
repræsenterer en anderledes tung viden, som relaterer til folkeskolen og den hermed forbundne 
usikkerhed – som tilsyneladende er en ømtålelig konfrontation, når den sker i kollegers nærvær.  
 
Sammenfattende giver medarbejdernes refleksioner over FVU-kurset anledning til mange 
spændende overvejelser over, hvilke problemer der har været forbundet med hermed, samt hvordan 
kurset kunne være grebet anderledes an. Dem vil jeg samle op på i konklusionen. Inden da er det 
dog væsentligt at se på, hvordan den ledelse, som igangsatte af kurset, betragter kursusforløbet og 
drager sine konklusioner herom.  
 
Når ledelsen ser på kurset i tilbageblik, har tidspunktet for kursets placering været et problem. Den 
forestående kommunesammenlægning har betydet en ekstra belastning for lederne på de enkelte 
arbejdspladser inden for ældre- og handicapafdelingen. Det har tæret på de ressourcer, som ellers 
kunne være anvendt på en grundigere opfølgning på kursusforløbet samtidig med, at situationen i 
nogle tilfælde har været yderligere kompliceret af, at der har været lederskifte og omstruktureringer. 
 
Hun anskuer det desuden som et væsentligt problem ved det samlede kursusforløb, at der ikke har 
været et tilstrækkeligt samarbejde mellem de to kursusinstitutioner, som stod for hhv. AMU og 
FVU:  
 

- ”Med to så forskellige kulturer har de ikke formået at skabe et tæt samarbejde. Og så er det 
helt klart, at de er hinandens konkurrenter. Det har vi også kunnet mærke undervejs. Det er 
jeg ikke sikker på, at de selv er helt bevidste om, men man kan høre, at når man er sammen 
med den ene part kontra den anden part, så kommer der sådan nogle kommentarer hen over 
bordet. Hverken AMU eller VUC har været begejstrede for at skulle arbejde tættere 
sammen, end de gjorde. AMU tænkte vel som så, at FVU-folkene sidder også og laver 
undervisning på kommunikation.” (leder og koordinator af projektet) 

 
Lederen ser det manglende samarbejde som begrundet i kulturforskelle og konkurrence mellem de 
to institutionstyper. Det er i dette perspektiv, der refereres til lærernes udsagn og adfærd, som her er 
fremstillet i lederens fortolkning. På baggrund af denne fortolkning konkluderer hun følgende:  
 

- ”Set i bakspejlet ville jeg gentage AMU-delen, men ikke FVU-delen på samme måde. Vi har 
selvfølgelig haft et udbytte af det, men det har altså ikke stået mål med de ressourcer, vi har 
brugt på det. Og det er selvfølgelig også svært at måle på. Men vi kunne måske have 
håndteret det anderledes og fået et større udbytte på anden vis.” (leder og koordinator af 
projektet) 
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Såvel medarbejdere som leder har fokus på, at der i forbindelse med afviklingen af kurser skal ske 
en optimal anvendelse af ressourcefordelingen. Begge parter udtrykker skepsis med hensyn til, om 
det samlede udbytte af kurset står mål med de anvendte ressourcer. Det er herunder blevet 
præciseret, hvad de synes, de har lært, hvordan der er blevet fulgt op på kurset, samt hvad der skulle 
have været anderledes.  
 

Konklusion 
Jeg vil nu forsøge at svare på det overordnede spørgsmål, om hvordan det går i praksis, når idéer og 
viden fra et kursus skal implementeres, dvs. omsættes i kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 
Det vil ske gennem en systematisk gennemgang, hvor jeg samler op på og konkluderer på 
delrapportens forskellige områder i nævnte rækkefølge:  

- medarbejdernes kompetenceudvikling 
- opfølgning på arbejdspladsen 
- refleksioner omkring kursets gennemførelse 

 
Det fremgår ud fra mange udsagn, at der var stor spredning mellem kursisternes forudsætninger på 
de enkelte hold. Samtlige de interviewede medarbejdere havde ved den indledende test placeret sig 
på mindst niveau fire20 og havde på den baggrund ikke så store forventninger om at lære noget nyt. 
Det var altså ikke blot medarbejdere med en mellemlang uddannelse, der havde dette udgangspunkt. 
Omvendt var dette heller ikke entydigt udgangspunktet for de medarbejdere, der havde en 
mellemlang uddannelse, hvilket ses af eksemplet med sygeplejerskerne, der alligevel kan pege på, 
at de har fået noget ud af kurset. For den enes vedkommende var der projektet med at reformulere 
en planchetekst, som hun i sit samarbejde med en kollega hævdede at have lært en masse af. Det var 
altså en selvvalgt opgave, der var indlagt som en mulighed i forløbet, som hun i særlig grad kunne 
se en mening med og kunne arbejde selvstændigt med. Hun synes således at have udviklet nogle 
kompetencer, som ikke direkte handlede om det konkrete arbejde i afdelingen, men alligevel angik 
hendes arbejdsforhold, idet hun fik arbejdet med at formulere sig bedre på et fagforeningspolitisk 
plan. For den anden sygeplejerskes vedkommende mente denne i særlig grad at have fået noget ud 
af at arbejde selvstændigt med og få hjælp ved computeren, som hun godt ville have fortsat med. 
Desuden syntes hun, at hun fik udviklet sin notatteknik. Begge dele kunne hun relatere direkte til 
dele af sit arbejdsliv.  
 
Blandt social- og sundhedsassistenterne pegede de interviewede også på noget forskelligt, som de 
havde fået ud af FVU-kurset. En enkelt mente slet ikke, at hun kunne bruge kurset til noget ud over, 
at hun havde haft et godt socialt udbytte af samværet med kollegerne – specielt i pauserne! En 
anden lagde vægt på, at hun var blevet bedre til at fatte sig i korthed, resumere og skabe sig et 
overblik over en tekst, hvilket i nogen grad er noget, hun kan anvende i relation til arbejdet. Ud over 
sin egen læring er hun blevet meget opmærksom på, at der er kolleger, som har erkendt, hvor vigtigt 
det er at formulere sig og skrive i samarbejdsbøgerne. Hun hævder, at hun i sin gruppe kan se, at 
nogen er blevet bedre til at skrive. Endelig er der den tredje, som fandt det personligt berigende at 
være på FVU-kursus, idet hun altid har interesseret sig meget for dansk. Det mindede hende om, at 
hun godt ville have lært noget mere, selvom hun ikke havde fået gjort noget ved det, og at hun 
faktisk er god til dansk, hvilket hun gennem deltagelsen i kurset blev bekræftet i. Konkret fik hun 
tilegnet sig nogle redskaber til at læse en tekst hurtigere men kunne ikke se et specielt behov for 
denne kompetence i sit arbejde. 

                                                 
20 Der er i trinindplaceringen fire niveauer, hvoraf niveau fire er det højeste. 
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De interviewede social- og sundhedshjælperne fandt, at kurset havde øget opmærksomheden på, 
hvordan man skriver meddelelser til hinanden i samarbejdsbøgerne. Men ellers syntes de ikke, at 
kurset har haft nogen betydning i relation til deres arbejde og kun begrænset værdi for dem selv.  
Ingen af dem giver udtryk for at have iagttaget konkrete ændringer på arbejdspladsen som følge af 
kurset, hvilket også hænger sammen med, at der ikke på FVU-siden er sket nogen opfølgning rent 
organisatorisk. Det vil sige, at der ikke er sket organisatoriske ændringer såsom beslutninger om en 
ændret formidlingspraksis eller lignende.   
 
Der er til gengæld på AMU-forløbet sket en konkret opfølgning, idet der fra kommunens side blev 
bevilget timer til opfølgende undervisning. Denne bevilling og det fokus der fra starten af forløbet 
har været på, at en opfølgning skulle finde sted, har resulteret i en række forskellige tiltag på de 
enkelte institutioner/arbejdspladser i Ældre- og handicapafdelingen. Det har i overvejende grad 
handlet om, at den AMU-lærer, som også forestod undervisningen på de fleste hold, har været eller 
bliver rekrutteret til at komme til de enkelte arbejdspladser og forestå temadage eller opsamlende 
forløb for arbejdsgrupper blandt medarbejderne.  
 
Det skal dog pointeres, at selvom der for FVU ikke er sket anden organiseret opfølgning, end at 
medarbejderne er blevet tilbudt at gå op til en afsluttende prøve, hvilket kun en enkelt har taget 
imod, synes der uformelt at være sket en integration af FVU-viden på flere arbejdspladser. Det 
forekommer således som en udbredt tendens, at der er kommet større fokus på den skriftlige 
dimension af arbejdet. Desuden synes kurset på forskellige måder at have været medvirkende til at 
skabe åbenhed omkring det at have problemer med sådanne grundlæggende færdigheder som at 
læse og skrive, samt at have synliggjort værdien af at udvikle eller besidde sådanne kompetencer. 
Der er således også medarbejdere, som har følt sig opmuntret eller er blevet stimuleret til at søge 
yderligere viden på dette område. Dermed er der tegn på, at den bekendtgørelsesmæssige side af 
målsætningen med faget i nogen grad er blevet tilgodeset. 
 
Det har været stærkt kritiseret gennem hele forløbet, at den pågældende målgruppe har været for 
bred for FVU-kurset. Det har tilsyneladende ikke inden for undervisningens rammer været muligt at 
differentiere i så stort et omfang, som der var behov for. Men spørgsmålet er også, hvorvidt FVU 
overhovedet sigter på og har noget at tilbyde en så bred målgruppe, som tilfældet var i dette 
kursusforløb. Selvom medarbejdere med en mellemlang uddannelse og medarbejdere, som ligger på 
niveau fire eller mere kan pege på, at de har haft et vist udbytte af kurset, peger de også på, at det 
ikke har været optimalt. Kurset skulle i så fald have bygget på en langt mere differentieret 
undervisning. Eller kursistgruppen på det enkelte hold skulle have været mere homogent 
sammensat, hvad angår niveau og ønsker til undervisningen. I retrospektiv peger medarbejderne 
således på, at den indledende test burde have været gennemført forud for kursets gennemførelse, så 
niveaudelingen kunne ske derefter, at kurset i højere grad burde have rettet sig mod aktuelle behov 
på arbejdspladsen (eksempelvis have indeholdt mere edb), og at det kunne have været en fordel at 
gennemføre FVU-kurset forud for AMU-kurset, hvor medarbejderne endnu ikke kendte hinanden 
som kolleger og derfor ikke på samme måde ville være intimideret af at få testet og afsløret deres 
danskkundskaber overfor kolleger. 
 
Det er væsentligt for virksomheder/arbejdspladser, som planlægger sådanne kursusforløb, at være 
sig bevidste, at et kursus, der gennemføres i arbejdspladsregi og omfatter alle medarbejdere, kan 
blive opfattet som tvang. I kurset her har det vist sig, at flere medarbejdere havde fået den 
opfattelse, at kurset var obligatorisk, hvilket i sig selv skabte nogen antipati mod det. Men uanset at 
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et kursus fra arbejdsgiver bliver meldt ud som frivilligt vil det næsten uvægerligt fremstå som 
påtvunget i en eller anden grad, idet frygten for at blive hægtet af udviklingen på vej mod fremtiden 
(kursets navn) og dermed risikoen for at miste sit arbejde, naturligt vil accentueres for den, der 
måtte fravælge deltagelse i kurset.  
 
Endelig er der spørgsmålet om, hvilke samarbejdskonstellationer der er hensigtsmæssige i sådanne 
kursusforløb. VUC har en stærk identitet som almendannende skole men vil samtidig gerne udvide 
sit repertoire af erhvervsrettet undervisning, som retter sig mod både offentlige og private 
virksomheder som aftagere (jf. Bisgaard 2006)21. Heroverfor har AMU, en identitet som udbyder af 
uddannelsesaktiviteter, der retter sig direkte mod arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at VUC og 
AMU i markedsmæssig forstand er konkurrenter på dette område. I det pågældende kursusforløb, 
hvor de to institutioner skulle samarbejde, viste rollefordelingen sig meget uhensigtsmæssig for 
VUC, som kom til at fremstå som fastgroet i den traditionelle skoleviden og formidlingsform. På 
trods af at FVU-delen var tonet i forhold til medarbejdernes arbejdsopgaver, kom dette forløb til at 
fremstå langt mere skoleorienteret, end det reelt var, idet det kom til at fremstå i kontrast til AMU-
forløbet, som yderligere blev forstærket af, at de to forløb blev kørt helt adskilt. 
 

                                                 
21 Bisgaard, Else (2006): ”VUCs identitet som almendannende skole” i Bisgaard m.fl. (red.): Voksenundervisning på 
arbejde. KOMpetenceudvikling i UDkantsområder. Aalborg Universitetsboglag. 
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Bilag 1: Kursistkommentarer på spørgeskemaerne 
 
 
Respondent nr. 
3 Kurset henvendte sig meget lidt til min faggruppe (pædagog) Hjemmevejleder, men mere til 

sundhedspersonale men uanset, lærer man af, at være sammen med andre mennesker. 
 

4 Amu-ugen var god - den kan vi bruge til noget. FVU-ugen jeg synes ikke den har ændret meget. 
 

6 Den første uge var guld værd. 
 

11 Jeg var meget tilfreds med kurset. Vi piger har aftaltes at mødes mindst 2 gange om året fremover. 
 

12 Som eneste pædagog på kurset og eneste fra min arbejdsplads følte man sig en smule alene. Jeg 
syntes alligevel det var godt, at høre hvad andre faggrupper laver og de situationer de arbejder 
under/i. 
 

14 Jeg synes at alt i alt var det et rigtig godt kursus - især den første uge hvor jeg synes man fik styrket 
sin selvtillid. 
 

18 Man lærer hele tiden, og skal helst blive ved med dette, man kan aldrig blive god nok inden for sit 
arbejdsområde, derfor har jeg svaret på denne måde, for det var et fantastisk kursus. 
 

41 Vi er kommet til at kende hinanden bedre i personalegruppen = nogle kollegaer fra de øvrige 
plejecentre samt nogle af ude pigerne og sygeplejerskerne EDB gav ikke en disse: at sidde og løse 
kryst og tværs og indsætte manglende ord i en given sætning giver intet EDB mæssigt, kun besked 
om ordet er stavet og bøjet korrekt = aflastning af læreren. Det positive ved dansk for mit 
vedkommende som ordblind er, at prøven ikke viste tegn på ordblindhed – så brugen af ordbøger 
gemmen mange år har båret frugt. 
 

52 Ingen udbytte af det minimum af EDB vi havde 
 

54 EDB delen var god 
 

70 Jeg synes at det var et rigtig godt kursus særlig den første uge med Asger. 
 

73 Der har været for lidt udfordring på dansk delen. Desuden er der gået for lang tid fra første hold 
startede til det sidste hold sluttede. DVS det er svært at samle op på tingene, bruge det vi har lært. 
Det er gået i "glemmebogen". Vi har brug for en "indpisker" til at samle trådene et år efter. 
 

75 Det var uheldigt at medarbejdere fra psykiatrien blev sendt på kursus enkeltvis. Da undervisningen 
hovedsageligt henvendte sig til medarbejdere fra ældreplejen, var det svært at finde fodfæste. 
 

77 Det er meget sent, at skule udfylde det skema, da det er svært at blive ved med at huske det. 
 

79 Jeg følte at kurset van henvendt til personale i ældreplejen. Synes vi havde det hyggeligt, men lærte 
ikke noget, som jeg kunne bruge i forhold til mit nuv. Job i socialpsykiatrien. Jeg synes det var spild 
af tid - ikke mindst den sidste uge med dansk kursus. Kunne i stedet ønske, at bruge tiden på et 
EDB kursus i forhold til de behov, den enkelte elev havde. Må sige, at det er det dårligste kursus jeg 
har deltaget i som psykiatrimedarbejder i Års. 
 

80 Supergodt AMU del. Mindre godt FVU del. 
 

82 Kurset var meget møntet på hjemmeplejen og var sikkert godt for de der arbejder der, men jeg 
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havde meget begrænset udbytte af det, da jeg arbejder i socialpsykiatrien, hvor brugerne er en 
anden type. De er hverken demente eller u-mobile, så de opgaver/eksempler der arbejdedes ud fra 
var irrelevante for mig. Jeg havde helt klart haft mere ud af et 14 dages kursus, som omhandler 
psykiatriske problemstillinger med kolleger jeg kunne "bytte" erfaringer med.. 
 

91 AMU ugen meget inspirerende og givende. Til gengæld var der meget spildt tid i FVU-dansk ugen, 
samt en ikke særlig inspirerende undervisning. 
 

94 Der var for lang tid mellem den første i gruppe var på kursus til den sidste. 
 

104 Jeg er handicapledsager (en enkeltstående stilling i kommunen, derfor har jeg ingen kolleger, så på 
det område har jeg jo ikke mærket noget, men ud over det var det rigtig godt. 
 

110 Siden kurset har jeg skiftet arbejde fra aftenvagt til dagvagt. Jeg har ikke udfyldt skemaer vedr. 
hjælpem. + forflytning. EDB har jeg ikke derhjemme. 
 

113 Jeg har arbejdet på kontor i mange år, og har været vant til at læse og skrive meget, så måske 
derfor er mine svar, som de er (ang. At læse, skrive, EDB). 
 

114 Det var 14 gode dage og vi lærte også en del og diskutere godt når vi var i grupper, men der kunne 
godt være mere rent derude på skole så var det også mere hygge. 
 

115 Jeg er blevet bedre til at fravælge perifere ydelser, da der ikke er tid til dette. 
 

118 Vi var meget spredt i gruppen, men spændende at høre andres oplevelser. Vi brugte næsten ikke 
EDB, jeg vil gerne have lært mere 
 

119 Der var ingen kollegaer fra egen gruppe. 
 

120 Dansk undervisningen, var i lyntempo og meget forvirret. 
 

129 Måske var kurset brugt mere, hvis hver enkelte måtte snakke og fortælle om kurset, hvad de havde 
lært i stedet fro at skulle vente til alle havde deltaget. 
 

131 Jeg var til møde med "diætist" Mette Pilegård det var ærgerlig det ikke var for alle. F.eks. Så kunne 
det have været en del af kursuseset, så alle var med. Det var 14 gode dage og vi bruger det nok 
ubevidst. Det er svært at svare på spørge skemaet. Den aften i Farsø med Arne Nielsson "Viljen til 
sejr", det var fantastisk godt. 
 

135 GODT med blandet hold: sygeplejerske, assisenter dag/aften og SSH. Jeg har været SSH i 2 år, og 
nød godt af diverse diskusioner/problematikker. 
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Bilag 2: Spørgeskema 
 
Spørgeskema      
      

 Enig 
Delvis 
enig 

Delvis 
uenig Uenig Ved ikke 

Indholdet af AMU-ugen var brugbart i mit 
arbejde        

- i min hverdag i øvrigt      
Indholdet af FVU-dansk var brugbart i mit arbejde     

- i min hverdag i øvrigt      
Som følge af kurset er vi kommet til at 
kende hinanden bedre i personalegruppen      
Som følge af kurset er vi kommet til at snakke 
med andre faggrupper      
Som følge af kurset er vi kommet til at 
tage større hensyn til hinanden på arbejdet      
Som følge af kurset er der sket mange  
forandringer i hjemmeplejen      
Nogle af mine kolleger gav mig ideer, der har 
gjort min hverdag lettere      
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at skrive beskeder      
Som følge af kurset er jeg blevet mere  
opmærksom på, hvad jeg skriver om og til andre     
Som følge af kurset er jeg blevet bedre  
til at udfylde henvendelse vedr. hjælpemiddel      
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at udfylde forflytningsprocedure      
Som følge af kurset er jeg blevet bedre 
til at bruge EDB       
Som følge af kurset 
er jeg blevet bedre til at læse      
Som følge af kurset er jeg blevet bedre til at stave     
Alt i alt var AMU-ugen god      
Alt i alt var FVU-dansk godt      
 
 
Andre kommentarer:______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Alder  20 – 30  30 – 40  40 – 50  50 - 60
     
 
 Før sommerferien Efter sommerferien 
Jeg deltog i kurset   
 
 
 Ja Nej 
Jeg vil gerne lade mig interviewe   
 
 
Min stillingsbetegnelse er: 
  __________________________________________________ 
 
 
Navn:___________________________________________________________________ 
 
Telefon.____________________ 
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Spørgeskemaundersøgelse 
 
I forbindelse med uddannelsesprojektet for ældre- og handicapafdelingen i xxx Kommune: På vej 
mod fremtiden, har du deltaget i et kursus af 14 dages varighed. Den første uge bestod af et AMU-
kursus og den sidste af et FVU-dansk kursus med lærere fra VUC Nordjylland. 
 
VUC Nordjylland har besluttet at iværksætte en opfølgende undersøgelse af kursisternes udbytte af 
FVU-undervisningen. Formålet er at undersøge, hvad kursisterne har lært af kurset, og om de kan 
anvende det lærte i arbejdslivet. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med forskere fra Ålborg 
Universitet. 
 
Som en del af denne forskning har vi vedlagt et spørgeskema, som vi håber du vil være behjælpelig 
med at udfylde. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen vil blive fulgt op af en interviewundersøgelse med en mindre gruppe af 
kursister. Vi skal gøre opmærksom på, at alle besvarelser i undersøgelsen vil blive behandlet 
fortroligt og at eventuelle personoplysninger vil blive anonymiseret. Vi beder dig dog sætte navn på 
spørgeskemaet, så vi har mulighed for at rykke for udeblevne besvarelser. Såfremt du ikke ønsker at 
medvirke i interview, kan du markere det ved afkrydsning i skemaet. 
 
 
Du bedes aflevere skemaet til din gruppeleder senest onsdag 5. april 2006.  
Gruppelederen vil derefter sørge for at skemaerne sendes med intern post torsdag 6. april.
 
På forhånd tak for din medvirken. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annette Rasmussen   Preben Christensen 
Aalborg Universitet   VUC Nordjylland 
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Bilag 3: Uddannelsesprojekt for Ældre- og handicapafdelingen 
 
FVU 
 
Indhold ( i overskrifter) 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Mandag Præsentation m.m. 
 Test 
 Kommunikationsmodel. 
 Reduktionstekster 
 Dagens ord 
 Livshistorie – digt, Internet, notatteknik, diskussion. 
 Logbog (personlig – skriftlig) 
 Evaluering (fælles – mundtlig) 
 
Tirsdag Dagens ord – vending 
 Læseformål – læsestrategi 
 Læse- skriveopgave: Henvendelse vedrørende hjælpemiddel/APV 
 Computerprogrammer, tekstbehandling.. 

Etik – mødeteknik, referat 
 Logbog /Evaluering 
 
Onsdag Dagens ord – vending 
 Tilbagemelding af test 
 Lav en arbejdsbeskrivelse til din nye kollega, som skal overtage dine arbejdsopgaver. 
 Supplerende individuelle opgaver/computer/ grammatik. 
 Studielæsning – medbragt læsestof + opgaver i ”Luk op for noget godt” 
 Skriveopgave – Samarbejdsbog/notater til og fra alle 
 Logbog /Evaluering 
 
Torsdag Dagens ord – vending 

Læse- skriveopgave: Retningslinjer for udarbejdelse af forflytningsprocedure/Rapport 
sundhedstjeneste/Elevevalueringer/Handleplan 
Frit valg af opgaver: Staveprofilen, beskrivelse, tegnsætning. læseopgaver, 
læsestrategi, læseteknik, sprogfejl, tekstbehandling.  
Logbog /Evaluering 

 
Fredag Dagens ord – vending 
 Notatteknik – foredrag, mindmap 
 Nærlæsning – Tekst: Et liv, mindmap 
 Kommunikationssætninger 

Opsamling 
 Afsluttende evaluering 
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Bilag 4: Interview-guide for medarbejderinterview 
 
Indledende orientering forud for interviewet: 

- at formålet med interviewet er at finde ud af, hvad kurset har betydet for den enkelte 
medarbejder – i forhold til vedkommendes baggrund og funktion på arbejdspladsen. 

- at interview-personerne er udvalgt ud fra hensyn til forskel i alder, uddannelsesbaggrund og 
arbejdsfunktion/stillingsbetegnelse.  

- at interviewene indgår sammen med en spørgeskemaundersøgelse i belysningen af hvilken 
effekt og implementering, der sker i forbindelse med de VUC-kurser der gennemføres i 
samarbejde med arbejdspladser i det offentlige og private. 

 
0. Medarbejderens uddannelses- og erhvervsbaggrund  

 
1. Hvordan havde du det med at skulle på kursus – specielt FVU-delen? 
 
2. Hvordan var det at komme tilbage fra kurset til arbejdet? 
 
3. Har der været en opfølgning på kurset her på arbejdspladsen? 
 
4. Hvem har organiseret denne opfølgning? 
 
5. Har I diskuteret – kolleger imellem – hvordan I kunne følge op på kurset? 

a. I denne afdeling 
b. I andre afdelinger 
 

6. Hvordan har du kunnet bruge det, du lærte på kurset, i dit arbejde? 
 
7. Hvordan har kurset påvirket forholdene på arbejdspladsen? (forandringer?) 
 
8. Hvilken betydning har kurset haft for det indbyrdes forhold mellem kollegerne? 
 
9. Hvad har kurset betydet for dig personligt? 
 
10. Hvad har du især fået ud af kurset? 
 
11. Hvor kan du bruge det, du har lært? 
 
12. Hvordan skal et kursus være/eller hvad skulle være anderledes, hvis kurset i højere grad 

skulle tilgodese medarbejdernes behov på din arbejdsplads? 
 
13. Er der andet, du ønsker at tilføje, som vi ikke har været inde på? 

 
 

Tak for din medvirken i interviewet. 
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