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• Optagethed af praksislæring i alle 
dens afskygninger

• Understøtte læring og udvikling på 
FGU’er og andre steder

• Opsamle og udvikle vores 
”samlede” viden om praksislæring

• Udvikling af professionsidentitet og 
”sprog” om FGU

• Konkrete samarbejdsprojekter om 
institutionsudviklingsaftalerne, 
udviklingsprojekter, evalueringer, 
FGU-baserede lærlinge mm. 







Praksislæring er ikke-
lineær læring

Praksislæring foregår i spring. 
Praksislæring kan ikke kontrolleres 
eller styres ned til mindste detalje. 

Praksislæring tilrettelægges og ledes 
med afsæt i opgavens karakter.

Praksislæring åbner for 
forskellige deltagerbaner

Praksislæring tager afsæt i den 
enkelte – og tilbyder forskellige 

læringsveje. Vi lærer alle forskelligt 
og i forskelligt tempo. Nogle har brug 
for at lære noget, andre ikke har. Vi 

deltager i læreprocesser på 
forskellig vis.

Praksislæring er både 
mål og middel

Målet med praksislæring ligger uden 
for læringen i sig selv, dvs. det er 
ikke ”bare” at lære at svejse eller 

lære et nyt softwareprogram. 
Læringen af disse ting er midlet til at 

kunne løse en opgave.

Praksislæring er 
helhedsorienteret

For at løse en konkret opgave kan 
der være behov for forskellige 

kompetencer, forskellig viden og 
forskellige tilgange. Praksislæring er 

orienteret mod hele opgaven, og 
ikke kun fragmenter heraf.



Praksislæring kræver 
autenticitet

Praksislæring er ikke ”som-om” 
læring. Det vi lærer, mens vi gør, er 
ægte. Det skal bruges til noget. Det 
skal være løsningsorienteret og det 
skal skabe værdi for andre end én 

selv.

Praksislæring kræver 
aktiv, fysisk handling

Man kan ikke sove sig til læring. Man 
skal gøre noget, og det er 

derigennem at vi lærer – og at vi 
finder ud af hvad vi har brug for at 

lære mere om.

Praksislæring tager 
afsæt i en nødvendighed

Praksislæring er altid koblet op på 
noget andet end læringen selv; det 

kan være produktion af varer, 
løsningen af konkrete opgaver, 

udvikling af et koncept eller 
lignende.

Praksislæring er både 
produktion og 

identitetsdannelse

Når vi lærer gennem praksis, løser vi 
en konkret opgave. Men samtidigt 

bliver vi bedre og dygtigere til vores 
fag. Og vi udvikler os som mennesker 

i processen.

Praksislæring sker i det 
forpligtende 

arbejdsfællesskab

Vi lærer når vi er sammen om at 
opnå et mål, og vi er forpligtede på 

hinanden.



Hvilket element vil du høre mere om?
Gå til www.menti.com og skriv koden: 1962 2630

1: Praksislæring er ikke-
lineær læring

3: Praksislæring åbner 
for forskellige 
deltagerbaner

2: Praksislæring er både 
mål og middel

4: Praksislæring er 
helhedsorienteret

5: Praksislæring kræver 
autenticitet

7: Praksislæring kræver 
aktiv, fysisk handling

6: Praksislæring tager 
afsæt i en 

nødvendighed

8: Praksislæring er både 
produktion og 

identitetsdannelse

9: Praksislæring sker i 
det forpligtende 

arbejdsfællesskab



• Vælg de tre af de ni elementer, 
som du vil høre mere om

• Tryk submit



Resultat







Tak for denne gang

KONTAKT OS:
sekretariat@praksislaering.dk
www.praksislaering.dk 

FØLG OS: 
https://www.linkedin.com/company/forening
en-til-fremme-af-praksisl%C3%A6ring 


