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1. Indledning 
 

Analysens baggrund 
 
Af VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017 fremgår det, at parterne er enige om at skabe 

et moderniseret AMU-program med færre og bredere arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Målet med trepartsaftalen er blandt andet at skabe større anerkendelse og styrket kva-

litet i arbejdsmarkedsuddannelserne gennem at arbejde for et overskueligt system og 

en større fleksibilitet, sådan at flere virksomheder og deltagere vælger at anvende ar-

bejdsmarkedsuddannelserne til efteruddannelse.  

 

Som følge af trepartsaftalen har efteruddannelsesudvalgene i 2018-2019 gennemført 

en gennemgang og revision af deres uddannelsesportefølje, og de har i 2019 udviklet 

prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne. 

 

Baggrunden for dette tværgående analyseprojekt, som er gennemført i et samarbejde 

mellem fem efteruddannelsesudvalg, har været et behov for en gennemgang og revi-

sion af arbejdsmarkedsuddannelserne, som går på tværs af de fælles kompetencebe-

skrivelser med henblik på udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser af mere generisk ka-

rakter til en bredere målgruppe.  

 

En arbejdsmarkedsuddannelse med et generisk indhold er en arbejdsmarkedsuddan-

nelse, som omfatter udvikling af almen-faglige eller personlige kompetencer. Det er en 

arbejdsmarkedsuddannelse, som kan være relevant for flere forskellige AMU-målgrup-

per – og på tværs af brancheområder, og dermed også på tværs af de fælles kompeten-

cebeskrivelser, som efteruddannelsesudvalgene har udviklet.  

 

Disse personlige eller almen-faglige kompetencer skal kunne udøves i forskellige faglige 

kontekster, og arbejdsmarkedsuddannelser til en bredere målgruppe skal derfor kunne 

indtænke, at deltagerne vil repræsentere forskellige faglige kontekster.  

 

De handlingsorienterede AMU-målformuleringer af generisk karakter skal derfor for-

muleres således, at disse fremstår uden brancherettet tilknytning. 

 

For at kunne opfylde disse behov, har det været en forudsætning, at flere forskellige ef-

teruddannelsesudvalg, undervisere og konsulenter fra flere forskellige skoler, med erfa-

ringer med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser med flere forskellige målgrupper 

fra flere forskellige brancheområder har arbejdet sammen i udviklingsprojektet. 
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Analysens formål 
 
Projektets formål har dels været at afdække overlap mellem kompetencer, der er ind-

skrevet i arbejdsmarkedsuddannelser på tværs af efteruddannelsesudvalgenes Fælles 

Kompetencebeskrivelser (FKB’er), med henblik på at etablere et overblik over arbejds-

markedsuddannelser med generisk indhold, og dels at udvikle eksemplariske modeller 

for arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold, som kan favne en bredere 

målgruppe. 

 

Analysen har været gennemført som et modelprojekt i to spor.  

 

• Et analysespor, som har skabt overblik over kompetenceområder, overlap mel-

lem arbejdsmarkedsuddannelser, mulige modeller for sammenlægning samt 

behov for udvikling af nye og mere generiske arbejdsmarkedsuddannelser in-

den for kompetenceområderne 

 

• Et udviklingsspor, som har inddraget skoler og repræsentanter fra efteruddan-

nelsesudvalgene i at gå i dybden med nogle udvalgte kompetenceområder for 

at udvikle modeller for udvikling af generiske arbejdsmarkedsuddannelser til en 

bredere målgruppe. 

 

 

Projektets organisering 
 
Projektet er blevet gennemført i samarbejde mellem konsulenter og sekretariatsledere i 

de fem efteruddannelsesudvalg, som har stået bag ansøgningen af projektet, og konsu-

lenter fra Mærsk Nielsen HR. De fem efteruddannelsesudvalg er El- og vvs-branchens 

uddannelsessekretariat, Uddannelsessekretariatet for Køkken, Hotel, Restaurant, Bag-

er, Konditor og Kødbranchen, Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Transport-

erhvervets Uddannelser og Uddannelsesnævnet. 

 

Ved projektets start blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. 

 

Styregruppe 

Styregruppen har bestået af repræsentanter fra de efteruddannelsesudvalg, som har 

ansøgt projektet. Der har været afholdt fire møder med styregruppen; henholdsvis den 

13. maj 2019, den 27. september 2019, den 19. december 2019 og den 9. marts 2020. 

 

Styregruppens opgave har i relation til hver af de centrale faser i projektet været at 

træffe beslutning om henholdsvis: 
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1) Hvilke kompetenceområder der skulle sættes fokus på 

2) Prioritere mellem de fremlagte modeller for sammenlægning og revision/udvik-

ling af arbejdsmarkedsuddannelser  

3) Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der skulle gås i dybden med, når der skulle 

udvikles eksemplariske, generiske arbejdsmarkedsuddannelser 

4) Kommentere og godkende de udviklede modeller og forslag til arbejdsmar-

kedsuddannelser, som projektet har leveret. 

 

Arbejdsgruppe 

Til at understøtte projektets aktiviteter og koordinere mellem de fem deltagende efter-

uddannelsesudvalg har der været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af konsulenter 

og/eller sekretariatsledere fra de deltagende sekretariater og konsulenter fra Mærsk Ni-

elsen HR. Disse parter koordinerede det løbende projektsamarbejde mellem de forskel-

lige interessenter, herunder planlægning og gennemførelse af to arbejdsseminarer med 

deltagelse af faglærere fra skolerne. 

 

Der har været afholdt tre møder med arbejdsgruppen; henholdsvis den 18. marts 2019, 

den 20. august 2019 og den 21. januar 2020. 

 

Arbejdsseminarer 

I projektet har der været afholdt to arbejdsseminarer med deltagelse af otte lærere fra 

syv forskellige skoler og konsulenter fra efteruddannelsesudvalgene. 

 

Formålet med de to arbejdsseminarer har været at udvikle konkrete eksemplariske mo-

deller for arbejdsmarkedsuddannelser til en bredere målgruppe.  

 

På det første arbejdsseminar udarbejdede deltagerne forslag til handlingsorienterede 

målformuleringer. På det andet arbejdsseminar reviderede deltagerne målformulerin-

gerne på baggrund af tilbagemeldinger fra styregruppen, og de formulerede forslag til 

inspirationsmaterialer til nye arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Arbejdsseminarerne blev afholdt den 31. oktober 2019 og den 16. januar 2020. Se pro-

grammer for seminarerne i bilag 5 og 6 samt liste over seminardeltagere i bilag 7. 

 

 

Analyserapportens opbygning 
 
Kapitel 2 indeholder en opsamling af projektets resultater. I kapitel 3 beskrives projek-
tets aktiviteter samt projektets fem faser.  
 
Kapitel 4 indeholder de bilag, der henvises til i rapporten.  
 
Målformuleringerne til de fire nye arbejdsmarkedsuddannelser fremgår af bilag 8.  
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2. Opsamling af projektets resultater 
 

Det har været projektets formål at gennemføre en analyse, der kunne afdække overlap 

mellem de kompetencer, der er indskrevet i arbejdsmarkedsuddannelser på tværs af ef-

teruddannelsesudvalgenes Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB’er).  

 

Analysen skulle desuden bidrage til udvikling af modeller for sammenlægning og revi-

sion af arbejdsmarkedsuddannelser af generisk karakter, så disse kunne tilgodese en 

bred AMU-målgruppe. Projektet har desuden haft til formål at udvikle konkrete generi-

ske arbejdsmarkedsuddannelser ved at inddrage interessenterne i udviklingsarbejdet.  

 

Analysen af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser har afdækket, at der er 275 ar-

bejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold, der er udviklet af de 12 efteruddan-

nelsesudvalg og tilkoblet deres FKB’er. Hertil kommer 79 arbejdsmarkedsuddannelser, 

der er tilkoblet FKB 2735 Fælleskataloget. 

 

I projektet er der etableret et overblik over, hvor stort omfanget af de generiske ar-

bejdsmarkedsuddannelser er, og arbejdsmarkedsuddannelserne er klassificeret og be-

skrevet i henhold til 54 kodeord, f.eks. kodeordene: Arbejdsmiljø, digitalisering, doku-

mentation, kommunikation, kompetenceudvikling, konflikthåndtering, kundeservice, 

kvalitet, planlægning, praktikvejledning og samarbejde.  

 

Analysens resultater repræsenterer et overordnet og på-tværs-gående overblik over ek-

sisterende arbejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold, der retter sig mod en 

bred målgruppe. Med det etablerede datasæt er der etableret et systematisk gennem-

arbejdet grundlag for efteruddannelsesudvalgenes fremtidige arbejde med sammen-

lægning, revision og nyudvikling af arbejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold, 

der kan være relevante for en bred AMU-målgruppe.  

 

I den mere dybdegående del af udviklingsarbejdet er det med udgangspunkt i to kom-

petenceområder (kodeord) blevet demonstreret, hvordan der kan udvikles nye arbejds-

markedsuddannelser af en høj kvalitet, som kan favne og ramme en bred AMU-mål-

gruppes behov. Dette er gennemført i forhold til henholdsvis ’Konflikthåndtering’ og 

’Praktikvejledning’.  

 

I udviklingsarbejdet har deltagerne arbejdet med mulighederne for at anvende forskel-

lige modeller for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold. Der 

har været fokus på følgende tre modeller: Selvstændige arbejdsmarkedsuddannelser, 

trindelte arbejdsmarkedsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser med anvendelse 

af multiplan.  

 

Ved anvendelse af multiplan i en arbejdsmarkedsuddannelse er der én fælles målformu-

lering for uddannelsen, men den gennemførende skole kan ved afkrydsning specificere, 
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hvilke brugergrupper kompetencen er rettet mod, f.eks.  kunder, gæster, borgere eller 

patienter. Muligheden for at anvende multiplan er ikke blevet anvendt i de udviklede 

forslag.   

 

Multiplan er ikke blevet anvendt i de udviklede forslag til arbejdsmarkedsuddannelser 

inden for konflikthåndtering og praktikvejledning. Det samme gælder modellen med 

trindelte arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan dog ikke afvises, at de to modeller kan 

anvendes ved udvikling af generiske arbejdsmarkedsmarkedsuddannelser inden for an-

dre kompetenceområder.  

 

Som led i projektet er der udviklet forslag til fire generiske arbejdsmarkedsuddannelser, 

heraf er de tre uddannelser inden for konflikthåndtering, mens den sidste uddannelse er 

inden for praktikvejledning. I forslagene til nye arbejdsmarkedsuddannelser er der ude-

lukkende anvendt modellen for selvstændige arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Forslagene til de fire nye arbejdsmarkedsuddannelser er udviklet i et tæt samarbejde 

mellem repræsentanter fra skolerne, arbejdsgruppen bestående af konsulenter fra de 

fem efteruddannelsesudvalg, der har ansøgt projektet, projektets styregruppe og kon-

sulenter fra Mærsk Nielsen HR.  

 

Forslagene til de tre arbejdsmarkedsuddannelser inden for konflikthåndtering har en 

varighed på 1 dag, 2 dage og 3 dage, så målgruppernes behov for arbejdsmarkedsud-

dannelser af varierende varighed kan tilgodeses.  

 

Forslaget til én arbejdsmarkedsuddannelse inden for praktikvejledning er af 1 dags va-

righed.  

 

Projektets styregruppe havde ønsket, at deltagerne på det andet arbejdsseminar havde 

udviklet to arbejdsmarkedsuddannelser inden for praktikvejledning. Styregruppen 

mente, at der var behov for en 1-dagsuddannelse i tilknytning til de formelle forhold 

(rettigheder og pligter) i relation til det at have elever/lærlinge, og en anden 1-dagsud-

dannelse i tilknytning til de relationelle opgaver (kultur, samarbejde, kommunikation og 

motivation) i relation til at have elever/lærlinge.  

  

Deltagerne på seminaret havde en grundig drøftelse af styregruppens ønske om udvik-

ling af en arbejdsmarkedsuddannelse med fokus på de formelle forhold om rettigheder 

og pligter i relation til at have elever/lærlinge. De kom frem til, at der ud fra deres kend-

skab til virksomhederne ikke var grundlag for at udvikle mere end én arbejdsmarkeds-

uddannelse inden for praktikvejledning. Det var desuden deltagernes opfattelse, at det 

formelle om rettigheder og pligter bedre kunne løses gennem telefonisk dialog mellem 

virksomhed og skole og/eller gennem informationsmøder med repræsentanter fra virk-

somhederne.   
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På det andet arbejdsseminar udarbejdede deltagerne også udkast til inspirationsmate-

rialer til undervisningen i de fire arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Efter arbejdsseminaret foretog først arbejdsgruppen (bestående af repræsentanter fra 

efteruddannelsesudvalgene) og efterfølgende styregruppen ændringer i de udviklede 

AMU-målformuleringer, herunder også i titler på uddannelserne og i målgruppebeskri-

velserne. Der er desuden foretaget nogle mindre konsekvensrettelser i de udarbejdede 

udkast til inspirationsmaterialer.   

 

De endelige målformuleringer for nye arbejdsmarkedsuddannelser fremgår af rappor-

tens side 24, 25, 26 og 36 (samt i bilag 8). Inspirationsmaterialerne fremgår af rappor-

tens side 28 ff. og 37 ff.  

 

Ved projektets afslutning forestår en proces, hvor de involverede efteruddannelsesud-

valg skal arbejde videre med en godkendelsesproces af de fire forslag til nye arbejds-

markedsuddannelser.   

 

I et forsat udviklingsarbejde med fokus på udvikling af generiske arbejdsmarkedsud-

dannelser kan der tages udgangspunkt i erfaringerne fra dette projekt, som har kortlagt 

en lang række kompetenceområder med overlappende arbejdsmarkedsuddannelser, 

der potentielt kan danne grundlag for udvikling af nye, generiske arbejdsmarkedsud-

dannelser, der kan være relevante for en bred AMU-målgruppe.  
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3. Projektets aktiviteter 
 
Det samlede projektforløb er gennemført i følgende fem faser:  

 

• Fase 1: Kortlægning af overlap og identificering af arbejdsmarkedsuddannelser 

med generisk indhold  

• Fase 2: Opstilling af modeller for sammenlægning og revision af arbejdsmar-

kedsuddannelser 

• Fase 3 og 4: Sammenlægning og revision af arbejdsmarkedsuddannelser og ud-

vikling af inspirationsmaterialer ved to arbejdsseminarer 

• Fase 5 Præsentation af projektets resultater 

 

Faserne vil blive beskrevet i de følgende afsnit.  

 

 

Fase 1: Kortlægning af overlap og identificering af arbejdsmarkeds-

uddannelser med generisk indhold 
 
Ved projektets start blev der gennemført et indledende møde med den nedsatte ar-

bejdsgruppe, hvor arbejdsgruppens forventninger til den indledende kortlægning og 

analyse blev diskuteret, og der blev gennemført en detailplanlægning af projektet.  

 

Konsulenterne fra Mærsk Nielsen HR gennemførte herefter en afdækning af, i hvilke ar-

bejdsmarkedsuddannelser der indgår kompetencer, der i større eller mindre grad er 

overlappende og generiske. 

 

Repræsentanter fra arbejdsgruppen indstillede hver fire fælles kompetencebeskrivelser 

(FKB’er) fra deres uddannelsesområder, der skulle indgå i analysen af arbejdsmarkeds-

uddannelser med generiske kompetencer. FKB’er fra øvrige efteruddannelsesudvalg 

blev udvalgt af konsulenterne i Mærsk Nielsen HR og godkendt af arbejdsgruppen. I ud-

valgene blev der givet opmærksomhed til den faglige spredning i de uddannelsesområ-

der, som de udvalgte FKB’er repræsenterer.   
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Der blev foretaget en gennemgang af de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser til de i 

alt 46 FKB’er (et udvalg har kun to FKB’er) for at identificere arbejdsmarkedsuddannel-

ser med et generisk indhold. Ud fra arbejdsmarkedsuddannelsens titel blev det vurderet 

om arbejdsmarkedsuddannelsen havde sigte på at udvikle almen-faglige eller person-

lige kompetencer – altså generiske kompetencer. I tvivlstilfælde blev arbejdsmarkeds-

uddannelsens handlingsorienterede målformulering gennemlæst. 

 

Hver arbejdsmarkedsuddannelse blev tildelt op til tre kodeord, som skulle repræsentere 

kerneindholdet i den konkrete uddannelse. Et kodeord kunne eksempelvis være ”sam-

arbejde” eller ”konflikthåndtering”. 

 

Der blev etableret et datasæt i Excel med de identificerede generiske arbejdsmarkeds-

uddannelser fra de 46 FKB’er samt 79 arbejdsmarkedsuddannelser fra FKB 2735 Fælles-

kataloget. 

 

De identificerede arbejdsmarkedsuddannelser blev grupperet under i alt 54 unikke ko-

deord. Se bilag 1 med en oversigt over de identificerede kodeord. 

 

Der blev herefter søgt på de 54 kodeord på amukurs.dk. Dette blev gennemført for at 

sikre, at samtlige relevante arbejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold i relation 

til de 54 unikke kodeord var identificeret. 

 

Ved også at søge på kodeordene på amukurs.dk kunne der findes arbejdsmarkedsud-

dannelser, der ikke i titlen afslører et generisk indhold. Når man søger med et kodeord 

(her de 54 kodeord), søges der i såvel titlerne som i målformuleringernes tekst. 

 

Ved søgningen i amukurs.dk blev der identificeret i alt 24 supplerende arbejdsmarkeds-

uddannelser med generisk indhold. Disse blev tilføjet til datasættet. 

 

Den supplerende søgning tjente som validering og kvalitetssikring, og herved betragtes 

datasættet som fuldt dækkende for det eksisterende udbud af arbejdsmarkedsuddan-

nelser med et generisk indhold (pr. maj 2019). 
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Resultater af kortlægningen  

 

Der er identificeret i alt: 

 

• 275 arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold fra de i alt 12 efter-

uddannelsesudvalg 

• 79 øvrige arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold fra FKB 2735 

Fælleskataloget. 

 

Datasættet indeholder oplysninger om: 

 

• Arbejdsmarkedsuddannelsens nummer og titel 

• Det udviklingsansvarlige efteruddannelsesudvalg  

• Varigheden af arbejdsmarkedsuddannelsen 

• Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

• De op til tre kodeord, som karakteriserer den pågældende arbejdsmarkedsud-

dannelses generiske indhold. 

 

Se datasættet i bilag 2.  

 

I figur 1 nedenfor ses fordelingen af de 275 arbejdsmarkedsuddannelser på de 12 

udviklingsansvarlige efteruddannelsesudvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesnævnet (HAKL) er det efteruddannelsesudvalg, som har udviklet flest ar-

bejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold (80). Herefter følger Industriens Fæl-

lesudvalg (63) og Uddannelsessekretariatet (Efteruddannelsesudvalg for Køkken, Hotel, 

Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen; KHRBKK) (52). 

 

  

Figur 1: Oversigt over hvilke efteruddannelsesudvalg der har udviklet arbejdsmarkedsuddannelser 
med et generisk indhold 
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Hyppigst forekommende generiske kompetenceområder 

 

For at få et overblik over, hvilke kodeord der var hyppigst fremkommende blandt de 

fremsøgte generiske arbejdsmarkedsuddannelser, blev der foretaget en sortering på 

kodeordene. Dette overblik blev skabt med henblik på styregruppens udvælgelse af, 

hvilke kompetenceområder der skulle arbejdes videre med i projektet. 

 

Som det ses af nedenstående figur 2, er de hyppigst forekommende kompetenceområ-

der i de fremsøgte generiske arbejdsmarkedsuddannelser: Kommunikation, arbejds-

miljø, ledelse, lean og optimering og konflikthåndtering. 

 

 

 

På denne baggrund udvalgte projektets styregruppe den 13. maj 2019, at de kompeten-

ceområder, der skulle arbejdes videre med i projektet, var: Konflikthåndtering og Prak-

tikvejledning. De to kompetenceområder var indstillet af arbejdsgruppen, som fandt, at 

begge områder repræsenterede eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser med klare 

generiske elementer.  

 

Det var forventningen, at der kunne udvikles gode eksemplariske modeller for generi-

ske arbejdsmarkedsuddannelser inden for de to kompetenceområder.  Det blev desu-

den set som en styrke, at de to kompetenceområder var forskellige med hensyn til ar-

bejdsmarkedsuddannelsernes varighed, idet konflikthåndtering var præget af uddan-

nelser med kortere varighed, mens der i arbejdsmarkedsuddannelserne om praktikvej-

ledning var flere, som var af længere varighed. 

Figur 2: Oversigt over hyppigst forekommende generiske kompetenceområder i de identificerede ar-
bejdsmarkedsuddannelser 
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Fase 2. Opstilling af modeller for sammenlægning og revision af ar-

bejdsmarkedsuddannelser  
 
I projektets anden fase blev der opstillet modeller for sammenlægning og revision af ar-

bejdsmarkedsuddannelser.  

 

Konsulenterne fra Mærsk Nielsen HR indledte arbejdet i denne fase med at udarbejde 

en oversigt over indholdet i de to kompetenceområder, der skulle arbejdes videre med. 

Dette skete ved en detaljeret analyse af indholdet af målformuleringerne i de eksiste-

rende arbejdsmarkedsuddannelser inden for de to områder: Konflikthåndtering og 

praktikvejledning. 

 

Der blev desuden gennemført interview med 15 undervisere/konsulenter/uddannelses-

chefer fra 10 forskellige skoler, som skulle belyse erfaringer med afholdelse af arbejds-

markedsuddannelser og erfaringer med forskellige målgrupper på uddannelser inden 

for de to kompetenceområder. 

  

Interviewene blev gennemført med repræsentanter fra nogle af de skoler, der har flest 

erfaringer med at undervise på de arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i analysen. 

Interviewene blev gennemført som telefoninterview. 

 

 

Konflikthåndtering 

 

Inden for dette kompetenceområde er der til dato udviklet 22 forskellige arbejdsmar-

kedsuddannelser. Kun én af disse uddannelser indgår i fælleskataloget, men den har in-

gen aktivitet. Hovedparten af uddannelserne ligger på kvalifikationsniveau 3 eller 4. Va-

righeden på uddannelserne varierer fra 1 til 5 dage.  

 

14 af arbejdsmarkedsuddannelserne har en varighed på 1-2 dage, og de tre mest an-

vendte arbejdsmarkedsuddannelser har en varighed på hhv. 1, 2 og 3 dage (se bilag 3). 

 

En analyse af de 22 målformuleringer viser, at syv af arbejdsmarkedsuddannelserne har 

fokus på fagspecifikke kompetencer som f.eks. ‘serviceloven’, ‘konflikthåndtering i rela-

tion svært psykisk syge’, ‘pædagogisk arbejde’, ‘myndighedsudøvelse’ og ‘lovgivning’ 

 

Én af arbejdsmarkedsuddannelserne har fokus på konflikthåndtering for ledere. 

Af titlerne på 17 arbejdsmarkedsuddannelser fremgår specifikke brancher. Alle arbejds-

markedsuddannelserne har direkte eller indirekte også fokus på hensigtsmæssig kom-

munikation. 
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Ser man nærmere på indholdet i de 22 arbejdsmarkedsuddannelser, ses det, at der er et 

relativt stort overlap af indhold. Fokus i arbejdsmarkedsuddannelserne er: 

 

• Viden om konflikters opståen, konflikttyper, konfliktmønstre, konfliktdæm-

pende adfærd, konfliktløsningsmodeller, egen rolle, kropssprogets betydning, 

konfliktdæmpende adfærd og konfliktens sprog 

• Genkende, reagere ved, afværge, nedtrappe, forebygge, håndtere og løse kon-

flikter 

• Håndtere konflikter i forhold til f.eks. borgere, patienter, klienter, pårørende, 

kollegaer, psykisk syge, kunder, interne og eksterne samarbejdspartnere, gæ-

ster og berusede personer  

• Afværge konflikt- og voldstruende situationer, håndtere aggressive episoder og 

forsvare sig 

• Afdække kerneproblemstillingen i en konflikt og ændre tilspidsede situationer 

til en positiv oplevelse 

• Gennemføre samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale. 

 

 

Skolernes tanker om generiske arbejdsmarkedsuddannelser inden for 

konflikthåndtering belyst ved telefoninterview 

 

Indtrykket fra de gennemførte telefoninterview var, at de interviewede repræsentanter 

fra skolerne fandt, at en sammenlægning og revision af arbejdsmarkedsuddannelser in-

den for konflikthåndtering ville være en rigtig god idé, idet det var skolernes erfaring, at 

der var en stor fællesmængde i arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold.  

 

De interviewede gav endvidere udtryk for, at det ofte kan være en fordel med mere ge-

neriske arbejdsmarkedsuddannelser, når forskellige medarbejdergrupper fra den 

samme arbejdsplads deltager i den samme arbejdsmarkedsuddannelse. Deltagere fra 

forskellige brancher på samme hold kan ligeledes oftest være en fordel, da forskellige 

deltageres forskellige erfaringer med konflikthåndtering fra forskellige kontekster kan 

berige undervisningen og deltagernes udbytte.  

 

Interviewpersonerne påpegede samtidigt, at det kræver ekstra opmærksomhed fra un-

derviseren at differentiere undervisning, således at alle deltagere oplever kvalitet.  

 

I forhold til det videre udviklingsarbejde gav deltagerne i telefoninterviewene udtryk 

for, at det var vigtigt, at der i udviklingen af nye generiske arbejdsmarkedsuddannelser 

blev taget hensyn til, at der skulle være arbejdsmarkedsuddannelser af forskellig varig-

hed, så virksomhedernes behov kunne tilgodeses. 
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Praktikvejledning 

 

Inden for kompetenceområdet er der udviklet 15 forskellige arbejdsmarkedsuddannel-

ser. Fem af arbejdsmarkedsuddannelserne indgår i fælleskataloget. Alle 15 arbejdsmar-

kedsuddannelser er på kvalifikationsniveau 4 eller 5, hvilket hænger sammen med, at 

de deltagere, som på en arbejdsplads udpeges til at have rollen som praktikvejleder, 

ofte har seniorstatus/erfaring og derfor kan indgå i arbejdsmarkedsuddannelser med et 

højere krav til kompetenceniveau.  

 

Varigheden på arbejdsmarkedsuddannelserne inden for kompetenceområdet varierer 

fra 1 til 12 dage. Der er stor forskel på, hvor meget uddannelserne anvendes. Nogle ud-

dannelser bruges meget, andre slet ikke (se bilag 4). 

 

En analyse af indholdet af de 15 målformuleringer viser, at to af arbejdsmarkedsuddan-

nelserne har fokus på praktikcentre, og målformuleringernes indhold varierer meget fra 

de øvrige arbejdsmarkedsuddannelser. Én af arbejdsmarkedsuddannelserne har fokus 

på kvalificering af mentorer i relation til nyansatte i virksomheder. 

 

De resterende 12 arbejdsmarkedsuddannelser har fokus på praktikvejledning af eud-

elever/lærlinge. I titlerne på 10 af arbejdsmarkedsuddannelser fremgår specifikke bran-

cher. To af arbejdsmarkedsuddannelserne har ikke specifikke brancher i titlerne, og 

begge disse to arbejdsmarkedsuddannelser indgår i fælleskataloget. 

 

Det fælles fokus i arbejdsmarkedsuddannelserne er: 

 

• Vejledning af eud-elever 

• Tilrettelægge uddannelses- og praktikforløb, herunder viden om bekendtgørel-

ser og uddannelsesordninger 

• Kommunikation med eud-elever 

• Anvende it-redskaber til registrering og evaluering af praktikforløb 

• Støtte til og motivering af eud-elever, herunder at facilitere læreprocesser 

• Evaluere mundtligt og skriftligt 

 

 

Skolernes tanker om generiske arbejdsmarkedsuddannelser inden for 

praktikvejledning belyst ved telefoninterview 

 

Skolerepræsentanterne, som blev interviewet om arbejdsmarkedsuddannelser inden 

for praktikvejledning, har erfaringer med arbejdsmarkedsuddannelser af både 1, 2, 5, 11 

og 12 dages varighed.  

 

  



Arbejdsmarkedsuddannelser på tværs af uddannelsesområder 

 
 

18 
 

Der er ifølge de interviewede nogle af de virksomheder, de samarbejder med, som fore-

trækker splitforløb. Eksempelvis har man på arbejdsmarkedsuddannelsen 40422 Prak-

tikvejleder i hotel- og restaurantbranchen (3 dage) – udviklet af KHRBKK – erfaringer med 

at afholde arbejdsmarkedsuddannelserne over et antal enkelt-eftermiddage i stedet for 

et samlet forløb på 3 dage.  

 

De interviewede fandt det vanskeligt på forhånd at anbefale varigheder til nye arbejds-

markedsuddannelser med generisk indhold inden for praktikvejledning, da spredningen 

er så stor på eksisterende varighed, og det var de interviewedes indtryk, at de eksiste-

rende varigheder fungerer godt med de udgangspunkter, de enkelte arbejdsmarkeds-

uddannelser har.  

 

F.eks. har man på de arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet af EPOS, lange ar-

bejdsmarkedsuddannelser med en varighed på op til 12 dage, men man har ikke van-

skeligheder med at få deltagere til disse uddannelser, og indhold i uddannelserne stem-

mer godt overens med den eksisterende varighed. 

 

De interviewede gjorde opmærksom på, at det også på praktikvejledningsområdet er 

meget vigtigt, at man har målgruppernes behov for øje. Det er et vigtigt kvalitetspara-

meter for virksomhederne, at underviseren har sat sig ind i praksis og sprogbrug i bran-

chen. Dette skulle naturligvis være et særligt område, man skal have fokus på, hvis man 

vil udvikle generiske arbejdsmarkedsuddannelser til en bredere målgruppe. 

 

 

Modeller for sammenlægning og revision af arbejdsmarkedsuddannelser 

 

Forud for det andet arbejdsgruppemøde, der blev afholdt i august 2019, havde konsu-

lenterne fra Mærsk Nielsen HR udviklet de første skitser til modeller for sammenlæg-

ning og revision af arbejdsmarkedsuddannelser. Skitserne til modeller blev præsenteret 

for og drøftet med arbejdsgruppen.  

 

De udviklede modeller for sammenlægning og revision af arbejdsmarkedsuddannelser 

blev efterfølgende præsenteret for styregruppen på et møde i september 2019. Styre-

gruppen diskuterede og traf beslutning om, hvilke modeller der skulle anvendes i det 

efterfølgende udviklingsarbejde.   
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Disse godkendte, mulige modeller, som faglærerne ved de efterfølgende arbejdssemi-

narer skulle arbejde videre med, var følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på en arbejdsmarkedsuddannelse udviklet med multiplan. 

 

 

Med dette som udgangspunkt kunne det dybdegående udviklingsarbejde af forslag til 

eksemplariske modeluddannelser påbegyndes. Det skete i fase 3 og 4 med afholdelse af 

to arbejdsseminarer med deltagelse af repræsentanter fra skolerne samt fra efterud-

dannelsesudvalgene. 

Model 1: Selvstændige 
arbejdsmarkedsuddannelser (evt. med 
delmål)

•Delmål A: Fællesmængde for alle

•Delmål B (evt. C og D): Specifikt rettet mod 
branchefællesskaber og/eller mod specifikke 
delkompetencer

Model 2: Trindelte 
arbejdsmarkedsuddannelser

•Trin 1. Grundlæggende/introducerende (f.eks. 2 
dage)

•Trin 2. Højere niveau (f.eks. 3 dage)

•Trin 3. Endnu højere niveau (f.eks. 3-5 dage)

Model 3: Arbejdsmarkedsuddannelser i 
multiplan

• Fælles indhold

• Mulighed for at arbejdsmarkedsuddannelsen 
gennemføres i relation til en specifik kunde-, 
gæste-, borger- eller patientgruppe (afkrydsning)
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Fase 3 og 4. Sammenlægning og revision af arbejdsmarkedsuddan-

nelser og udvikling af inspirationsmaterialer ved to arbejdsseminarer 
 

Der blev planlagt og gennemført to arbejdsseminarer med deltagelse af 8 repræsentan-

ter fra 7 forskellige skoler. Der var desuden deltagelse af repræsentanter fra arbejds-

gruppen (konsulenter fra de fem efteruddannelsesudvalg, der har ansøgt projektet). De 

to arbejdsseminarer blev afholdt med 1 ½ måneds mellemrum.  

 

Det første arbejdsseminar  

På det første seminar den 31. oktober 2019 var der primært fokus på at vælge fore-

trukne modeller, udvikle strukturen og formulere målformuleringer til de ny arbejds-

markedsuddannelser inden for konflikthåndtering og praktikvejledning. Deltagerne ud-

arbejdede desuden målgruppebeskrivelser og kom med forslag til prøveformer til de 

udviklede arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Inden for konflikthåndtering havde deltagerne i arbejdsseminaret valgt at arbejde med 

en model med trindelte arbejdsmarkedsuddannelser: Konflikthåndtering 1 (varighed: 1 

dag), Konflikthåndtering 2 (varighed: 2 dage) og Konflikthåndtering 3 (varighed: 3 

dage).  

 

Deltagerne beskrev desuden en mulighed for, at der i Konflikthåndtering 3 blev anvendt 

Multiplan, således at arbejdsmarkedsuddannelsens kompetencer kunne opnås i forhold 

til f.eks. en af følgende grupper: a) Kunder, b) Samarbejdspartnere og c) Kolleger.  

 

Inden for praktikvejledning havde deltagerne i arbejdsseminaret valgt at udvikle forslag 

til én arbejdsmarkedsuddannelse: Oplæring og vejledning af elever/lærlinge (varighed: 

1 dag). 

 

Styregruppens drøftelse af forslagene 

Mellem det første og det andet arbejdsseminar blev der den 17. december 2019 afholdt 

et styregruppemøde, hvor de udviklede målformuleringer blev præsenteret, og hvor 

styregruppen kommenterede og kom med supplerende forslag til målformuleringerne, 

målgruppebeskrivelserne samt forslag til prøveformer til de udviklede arbejdsmarkeds-

uddannelser.  

 

Styregruppens kommentarer blev tilsendt arbejdsseminardeltagerne forud for arbejds-

seminar 2.  

 

Kommentarerne til arbejdsmarkedsuddannelserne inden for henholdsvis konflikthånd-

tering og praktikvejledning vil blive præsenteret under de to kompetenceområder.  
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Det andet arbejdsseminar 

På det andet arbejdsseminar den 16. januar 2020 fortsatte seminardeltagerne arbejdet 

med målformuleringer med udgangspunkt i tilbagemeldingen fra styregruppen.  

 

Ved seminaret blev der også sat fokus på at udvikle ideer til inspirationsmaterialer til ar-

bejdsmarkedsuddannelserne, men tiden hertil var begrænset, da deltagerne primært 

skulle fokusere på udvikling af målformuleringerne til konflikthåndtering og praktikvej-

ledning. 

 

Arbejdsgruppemøde 

Kort efter det andet arbejdsseminar blev der den 21. januar 2020 afholdt et arbejds-

gruppemøde, hvor de udviklede målformuleringer og inspirationsmaterialer blev præ-

senteret for arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppen kom med forslag og tilføjelser. Disse blev tilføjet det skriftlige materi-

ale, som var udarbejdet med opsamling af resultaterne fra det andet arbejdsseminar, 

hvorefter opsamlingen blev sendt ud til arbejdsseminardeltagerne for eventuelle kom-

mentarer, inden den endelige afrapportering blev udarbejdet.  

 

I de følgende to afsnit præsenteres resultaterne af den samlede arbejdsproces ved de to 

arbejdsseminarer og det efterfølgende arbejdsgruppemøde, som har resulteret i, at der 

er udviklet forslag til fire nye arbejdsmarkedsuddannelser, som eksempler på hvordan 

der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold til en bredere 

målgruppe.  

 

 

Konflikthåndtering 

 

Gruppen, som havde arbejdet med arbejdsmarkedsuddannelser inden for konflikthånd-

tering på det første arbejdsseminar, skulle ved det andet arbejdsseminar udvikle nye 

forslag til arbejdsmarkedsuddannelser med udgangspunkt i følgende retningslinjer fra 

styregruppen: 

 

• I stedet for tre arbejdsmarkedsuddannelser med trindeling skulle der udvikles 

tre selvstændige arbejdsmarkedsuddannelser uden trindeling. Årsagen til, at 

styregruppens medlemmer ikke ønskede arbejdsmarkedsuddannelser med trin-

deling, var, at de mente, der kunne være en risiko for, at målgrupperne fik en 

opfattelse af, at man skulle deltage i alle tre arbejdsmarkedsuddannelser for at 

få kompetencer i relation til konflikthåndtering 

• Varigheden for de tre arbejdsmarkedsuddannelser skulle være på henholdsvis 1 

dag, 2 dage og 3 dage 
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• 1-dagsuddannelsen skulle gerne være konkret og praksisnær, og altså ikke kun 

teoretisk, således at fremtidige deltagere på uddannelsen opnår kompetencer 

til at kende en konflikt, når de møder den i jobbet 

• 2- og 3-dagesuddannelserne måtte gerne være en kombination af praksis- og 

teorielementer, men på en sådan måde, at teorielementerne fik størst plads på 

3-dagesuddannelserne 

• I titlerne til arbejdsmarkedsuddannelserne skulle ordet ’konflikthåndtering’ 

indgå, og titlen skulle klart og tydeligt afspejle indholdet 

• Det skulle undgås at anvende ordet ’arbejdspladsen’ i målformuleringen, da 

nogle deltagere (f.eks. buschauffører, parkeringsvagter, udekørende teknikere 

m.fl.) ikke skal anvende kompetencen på en arbejdsplads, men ’i jobbet’. 

 

Deltagerne i det 2. arbejdsseminar fik udleveret nedenstående ramme for udvikling af 

arbejdsmarkedsuddannelserne inden for konflikthåndtering.  

 
Illustration 1: Ramme for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser inden for konflikthåndtering på det 

2. arbejdsseminar 
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På arbejdsseminaret blev der udviklet forslag til tre nye, selvstændige arbejdsmarkeds-

uddannelser inden for konflikthåndtering.  

 

I titlerne til alle tre arbejdsmarkedsuddannelser indgår ordet ’konflikthåndtering’, og tit-

lerne afspejler tydeligt indholdet.  Da styregruppen blev præsenteret for titlerne til de 

tre arbejdsmarkedsuddannelser, blev der foretaget en mindre ændring i titlen til den 

ene arbejdsmarkedsuddannelse.  

 

Titler på de tre arbejdsmarkedsuddannelser er:  

 

• Grundlæggende konflikthåndtering (1 dags varighed) 

• Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation (2 dages varighed)  

• Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd (3 dages varighed). 

 

Varigheden på uddannelserne er henholdsvis 1, 2 og 3 dage: 

 

• 1-dagsuddannelsen er konkret og praksisnær 

• 2- og 3-dagesuddannelserne er en kombination af praksis- og teorikompeten-

cer, og de er sammensat på en sådan måde, at teorien får størst plads på 3-da-

gesuddannelserne 

 

Da styregruppen blev præsenteret for målformuleringerne til de tre arbejdsmarkedsud-

dannelser på det afsluttende styregruppemøde, blev der foretaget nogle ændringer i 

målformuleringerne til alle tre arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Styregruppen valgte desuden at foretage ændringer i målgruppebeskrivelserne, så 

disse i endnu højere grad beskriver målgrupperne for arbejdsmarkedsuddannelserne. 

 

I det følgende præsenteres målformuleringerne og målgruppebeskrivelserne. Der er li-

geledes beskrevet forslag til prøveformer til de tre nye arbejdsmarkedsuddannelser. 
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Uddannelsens titel: Grundlæggende konflikthåndtering 

 

Uddannelsens varighed: 1 dag 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse har deltageren en grundlæggende 

forståelse for håndtering af konflikter i jobbet.  

 

Deltageren: 

 

• Har forståelse for, hvordan og hvorfor konflikter 

opstår 

• Har indsigt i, hvilke roller man selv og andre kan 

have i en konflikt  

• Har kendskab til, hvordan konflikter trappes op og 

trappes ned 

• Kan anvende teknikker til kommunikation i kon-

flikter 

• Kan omsætte sin viden til at løse konflikter i job-

bet. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle 

faglærte og ufaglærte, som gerne vil have grundlæggende 

indsigt i håndtering af konflikter i jobbet.  

 

Forslag til prøveform: Multiple choice med udgangspunkt i en case eller filmklip. 

Som f.eks. et videoklip der viser to medarbejdere, der 

kommer i skænderi om den samme parkeringsplads. Ek-

sempler på spørgsmål kunne være: Hvilken type konflikt 

er her tale om? Personlig, værdi, metode eller ressource 

konflikt? Eller: Hvilke kommunikationsteknikker kan du 

genkende? 

 

Det er af tidsmæssige årsager valgt, at der skal anvendes 

multiple choice, men det kan være en god ide, at der an-

vendes filmklip og cases.  

Der kan arbejdes med muligheden for, at den enkelte 

skole selv kan vælge, hvilke cases der skal bruges (inden 

for givne retningslinjer). Det kan være en fordel ift. at der 

kan være flere brancher repræsenteret på en uddannelse. 
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Uddannelsens titel: 

 

Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation og  

Uddannelsens varig-

hed:  

2 dage 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere forskellige 

typer af konflikter i jobbet.  

 

Deltageren har viden om kommunikative teknikker, der bi-

drager til:  

 

• Ligeværdig kommunikation 

• Anerkendende kommunikation 

• Ikke-voldelig kommunikation. 

 

Deltageren har indsigt i: 

 

• Hvad kropssproget betyder 

• Hvordan man kan håndtering forskellige menne-

sketyper, når der opstår konflikter. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle 

faglærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndte-

ring af konflikter og kommunikation i jobbet.  

 

Forslag til prøveform: Praktisk prøve med cases (rollespil mv.) 
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Uddannelsens titel: Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd 

 

Uddannelsens varig-

hed: 

3 dage 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere konflikter 

konstruktivt i jobbet. 

 

Deltageren: 

• Har indsigt og viden om egen og andres adfærd, 

herunder denne adfærds betydning i håndtering af 

konflikter 

• Kan genkende typiske konflikter, der kan opstå i 

jobbet  

• Har kendskab til, hvordan psykologiske mekanis-

mer påvirker vores opfattelse af hændelser, omgi-

velser og relationer 

• Kan forstå og anvende værktøjer til kommunika-

tion og konflikthåndtering 

• Kan anvende konflikter konstruktivt 

• Har kendskab til mæglerrollen i konfliktsituationer 

• Opnår indsigt i forhold til konflikters opståen og 

løsning 

• Kan medvirke til en konstruktiv og god konflikt-

håndtering. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle fag-

lærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndtering 

af konflikter, kommunikation og adfærd i jobbet.  

.  

Prøveform: Valgfrihed: 

- Casebaseret mundtlig prøve: 

- Deltagerne får udleveret en skabelon for konstruktiv 

håndtering af konflikter og får vist eksempelvis en vi-

deo eller case med konkret konfliktsituation på job-

bet. 

- Deltagerne opdeles i 4 grupper, hvor den enkelte bi-

drager med konkret løsning af konflikten, herunder: 

1. Parterne i konflikten 

2. Konfliktpunktet 

3. Parternes adfærd i konflikten 

4. Løsningen af konflikten, herunder 3 forskellige 

løsninger eller steps 
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5. Hvordan det sikres, at konflikten konkret løses i 

praksis 

Gruppen fremlægger de udvalgte cases i plenum, hvor hver 

enkelt bidrager i fremlæggelsen og vurderes af undervise-

ren 

Tid til forberedelse: 30-45 min., herefter fremlæggelse på 

5-10 min. pr. gruppe og med 4 forskellige cases. 

Til videre drøftelse: Kan deltagerne overvære hinandens 

prøver, eller skal lærernes overhøring foregå gruppevis? 

Kan det være valgfrit for læreren at fastsætte, om der er 

valgfrihed på overhøring af hinandens prøver?  

 

 

Inspiration til undervisningen til de nye arbejdsmarkedsuddannelser om 

konflikthåndtering 

 

Til hver af de tre arbejdsmarkedsuddannelser har seminardeltagerne udviklet ideer til 

elementer og indhold i et fremtidigt inspirationsmateriale, som kan anvendes, hvis det 

besluttes, at de foreslåede arbejdsmarkedsuddannelser skal færdigudvikles med hen-

blik på godkendelse i efteruddannelsesudvalgene og i ministeriet. 

 

Deltagerne på arbejdsseminaret fik udleveret en skabelon til inspirationsmaterialet, 

som de kunne skrive ind i. Det var ikke alle punkterne i skabelonen, som deltagerne 

kunne nå at arbejde med på arbejdsseminaret.  

 

På de næste sider følger deltagernes udkast til inspirationsmaterialer til de tre foreslå-

ede arbejdsmarkedsuddannelser inden for konflikthåndtering. Der er foretaget mindre 

ændringer i de inspirationsmaterialer, som deltagerne i arbejdsseminaret udviklede, så 

disse er i overensstemmelse med de endelige AMU-målformuleringer, som styregrup-

pen har godkendt. 
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Inspirationsmateriale til: Grundlæggende konflikthåndtering  

 

 

Uddannelsens nr.: XXXXX 

 

Uddannelsens titel: Grundlæggende konflikthåndtering  

 

Uddannelsens varighed: 1 dag 

 

Undervisningens indhold: 

 

Undervisningen kan inddeles i følgende temaer: 

• Hvordan og hvorfor opstår konflikter? 

• Konfliktårsager – hvilke roller har man selv, hvilke roller har andre? 

• Konfliktoptrapning og -nedtrapning 

• Kommunikationsteknikker 

• Praktiske caseøvelser 

 

Ideer til tilrettelæggelse af undervisning: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

08.00 Intro  

08.45 Hvordan og hvorfor opstår konflikter? 

09.30 Gruppearbejde med udgangspunkt i egne erfaringer fra nuværende 

eller tidligere arbejdspladser 

10.30 Plenum opsamling 

11.00 Konfliktoptrapning og konfliktnedtrapning (teorioplæg) 

 Kommunikationsteknikker (teorioplæg) 

12.00 Frokost 

12.30 Film med eksempler på konflikter 

12.40 Gruppearbejde med udgangspunkt i film om konflikter og genken-

delse af kommunikationsteknikker 

13.00 Plenum opsamling 

13.15 Casebaserede opgaver med konflikter i praksis samt opsamling 

14.30 AMU prøve 

15.00 Viskvalitet 

15.20 Afrunding 
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Inspirationsmateriale til: Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation 

 

 

Uddannelsens nr.: XXXXX 

 

Uddannelsens titel: Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation 

 

Uddannelsens varighed: 2 dage  

 

Undervisningens indhold: 

Undervisningen kan inddeles i følgende temaer  

 

• Tema 1. Konflikttrappen 

1. Definition af en konflikt 

2. Konflikttrappen 

3. Optrapning og nedtrapning af en konflikt 

4. En kort praktisk øvelse 

 

• Tema 2. Kommunikationsteknik 

1. Tydelig/utydelig kommunikation 

2. Samtaleteknikker: 

▪ Transaktionsanalyse 

▪ Assertion 

▪ Girafsprog 

▪ Praktisk test i kommunikation 

▪ Praktisk øvelse i kommunikation 

 

• Tema 3. Konfliktens mønstre 

1. Konflikttyper 

2. Konfliktmønstre 

3. Adfærd 

▪ Professionel adfærd 

4. Kropssprogets betydning 

▪ Kropssprog  

▪ Spejling 

▪ Afkodning af kropssprog 

 

• Tema 4. Opsamling og praktisk case 

 

• Afrunding af uddannelsen med prøven, Viskvalitet og afslutning. 
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Ideer til tilrettelæggelse af undervisning: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• Valg af undervisningsmaterialer (læsestof, filmklip, PP) 

• Valg af undervisningsmetoder: teoretisk-praktisk kombination 

• Opgaver, cases, øvelser 

• Afvikles samlet eller split 

 

Relevante uddannelser at kombinere med: 

• … 

• … 

 

Opmærksomhedspunkt i forhold til tilrettelæggelse: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• … 

• … 

 

Forslag til prøve: 

Prøven kan være en skriftlig prøve med udgangspunkt i case eller en mundtlig prøve 

med udgangspunkt i case. En del af prøvens udformning foreslås lagt ud til skolen.  

 

Der udarbejdes et antal cases, der underbygger de forskellige temaer, som ligger til 

grund for undervisningen. 

 

På denne måde kan underviseren selv være med til at definere valg af cases og mo-

deller. 
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Inspirationsmateriale til: Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd 

 

 

Uddannelsens nr.: XXXXX 

 

Uddannelsens titel: Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd  

 

Uddannelsens varighed: 3 dage  

 

Undervisningens indhold: 

 

• En oversigt over temaer i undervisningen: 

1. Grundlæggende viden om kommunikation og konflikthåndtering 

2. Egen og andres adfærd 

3. Relationens betydning i konflikthåndteringen 

4. Tillid til andre 

5. Typiske konflikter på jobbet 

6. Forskellige kommunikations- og konflikthåndteringsværktøjer 

7. Psykologiske mekanismer 

8. Ligeværdig og anerkendende adfærd 

9. Mæglerrollen – mediation 

10. Opsamling, evaluering og prøve. 

 

• En uddybning af hvert tema: 

1. Grundlæggende viden om kommunikation og konflikthåndtering 

▪ Hvad er en konflikt? 

▪ Kommunikation – verbal, vokal og nonverbal 

▪ Girafsprog 

2. Egen og andres adfærd 

▪ Kendskab til personprofiler og deres adfærd 

▪ Selvindsigt i egen adfærd 

3. Relationens betydning i konflikthåndteringen 

▪ Situationsbestemt kommunikation 

4. Tillid til andre 

▪ Hvad er tillid 

▪ Værktøjer i tillidsbaseret samarbejde 

5. Typiske konflikter på jobbet 

▪ Praktiske cases fra hverdagen på jobbet 

6. Forskellige kommunikations- og konflikthåndteringsværktøjer 

▪ Dialogbaseret kommunikation 

▪ Feedback og feedbacktrappen 

▪ Konflikttrappen 
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7. Psykologiske mekanismer 

▪ Perception 

▪ Indre landkort  

8. Ligeværdig og anerkendende adfærd 

▪ Assertion – adfærdsformer, assertiv, aggressiv og submissiv 

9. Mæglerrollen 

▪ Mediation 

10. Opsamling, evaluering og prøve. 

 

Ideer til tilrettelæggelse af undervisning: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• Valg af undervisningsmaterialer (læsestof, filmklip, PP) 

o Link: http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-

kollegaer/om-konflikter 

o Find relevante videoklip fra www.youtube.com eller www.google.dk 

eller andre relevante steder 

o Hente relevante videoer fra kursisternes virksomheder til brug i un-

dervisningen for at gøre undervisningen praksisnær 

o Se omkring konflikttrappen – http://detdumaerker.dk/medarbej-

der/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter#/medarbejder/konflik-

ter-med-kollegaer/konflikttrappen 

• Valg af undervisningsmetoder: teoretisk-praktisk kombination 

o Praktiske og relevante cases fra de deltagende kursisters virksomhe-

der, eller hvad der kan være relevant for de deltagende kursister. 

• Opgaver, cases, øvelser 

o Udvikle praksisnære cases fra den deltagende målgruppe 

o Assertionstest 

o Kommunikationstest 

o Test af adfærdsprofiler 

o Rollespil og praktiske cases individuelt eller i grupper 

• Afvikles samlet eller split 

o For nogle virksomheder og kursister kan kursusforløbet med fordel 

opdeles i f.eks. dag 1 – dag 2 – dag 3 og med en uges mellemrum. 

Derved kan kursisten have tid til refleksion og teorier samt bruge 

kompetencerne i praksis og derved med mulighed for øget indlæ-

ring. 

• … 

 

 

 

http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter
http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter
http://www.youtube.com/
http://www.google.dk/
http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter#/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/konflikttrappen
http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter#/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/konflikttrappen
http://detdumaerker.dk/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/om-konflikter#/medarbejder/konflikter-med-kollegaer/konflikttrappen
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Relevante uddannelser at kombinere med: 

• Salgsuddannelser… 

• Serviceuddannelser… 

• Iværksætteruddannelser… 

• Kurser for jobledige… 

• Andre fag … 

 

 

Opmærksomhedspunkt i forhold til tilrettelæggelse: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• … 
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Praktikvejledning 

 

Gruppen, som havde arbejdet med arbejdsmarkedsuddannelser inden for praktikvejled-

ning på det første arbejdsseminar, skulle ved det andet arbejdsseminar udvikle nye for-

slag til arbejdsmarkedsuddannelser med udgangspunkt i følgende retningslinjer fra sty-

regruppen: 

 

• Der skulle udvikles to selvstændige arbejdsmarkedsuddannelser om praktikvej-

ledning. Den ene med fokus på de formelle forhold (rettigheder og pligter) i for-

hold til det at have en elev eller en læring, og den anden med fokus på de relati-

onelle opgaver (kultur, samarbejde, kommunikation og motivation) i forhold til 

det at have en elev/lærling. 

• Varigheden for de to arbejdsmarkedsuddannelser skulle hver være på 1 dag. 

 

Deltagerne i det 2. arbejdsseminar fik udleveret nedenstående ramme for udvikling af 

arbejdsmarkedsuddannelserne inden for praktikvejledning.  

 
Illustration 2:  Ramme for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser inden for praktikvejledning på det                 

2. arbejdsseminar 

 
 

Ved arbejdsseminaret den 16. januar 2020 deltog der udover repræsentanter fra sko-

lerne og fra arbejdsgruppen også en konsulent fra Byggeriets Uddannelser. 

 

Baggrunden for dette var, at Byggeriets Uddannelser, som tidligere har udviklet ar-

bejdsmarkedsuddannelsen 45917 Praktikvejledning af eud elever/lærlinge, som indgår i 

fælleskataloget, har iværksat et udviklingsarbejde omkring revision af denne uddan-

nelse. Dette har efteruddannelsesudvalget gjort med baggrund i et ønske om, at ar-

bejdsmarkedsuddannelsen i endnu højere grad skal anvendes af arbejdspladser inden 

for byggeriet, idet der her er et stort behov for at udvikle kultur og kompetencer om det 

at modtage og fastholde elever.  
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Byggeriets Uddannelser havde derfor undersøgt, hvad der kunne ændres i arbejdsmar-

kedsuddannelsens målformulering, sådan at den i højere grad ville appellere til bru-

gerne. Som resultat af udviklingsarbejdet har Byggeriets Uddannelser som erstatning 

for den eksisterende arbejdsmarkedsuddannelse 45917 Praktikvejledning af eud ele-

ver/lærlinge udviklet forslag til to nye arbejdsmarkedsuddannelser: 49234 EUD-Praktik-

vejledning – for den daglige oplærer og 49580 EUD-Praktikvejledning for uddannelsesan-

svarlige.  

 

Seminardeltagerne blev præsenteret for forslagene til de to nye målformuleringer, da 

45917 Praktikvejledning af eud elever/lærlinge indgik som én af de arbejdsmarkedsud-

dannelser, de havde taget udgangspunkt i ved arbejdsseminar 1. 

 

Herefter gik gruppen i gang med udviklingsarbejdet. Gruppen havde en grundig drøf-

telse af styregruppens ønske om to separate arbejdsmarkedsuddannelser på hver 1 dag, 

og de nåede frem til, at der ud fra deres vurdering og kendskab til markedet ikke er 

grundlag for udvikling af mere end en enkelt arbejdsmarkedsuddannelse af 1 dags va-

righed.  

 

Den arbejdsmarkedsuddannelse, de har udviklet, har fokus på at bibringe deltageren 

indsigt i de relationelle forhold omkring det at have en elev/lærling, hvordan man på 

virksomheden kan være med til at sikre et godt uddannelsesforløb for eleven/lærlingen 

samt sikre en god modtagelse og fastholdelse af eleven/lærlingen gennem hele dennes 

uddannelse. 

 

Viden og kompetencer i forhold til ungdomskulturer, som var skrevet ind i det første 

forslag, som styregruppen havde kommenteret på, blev taget ud af målbeskrivelsen, da 

gruppen anerkendte styregruppens kommentarer om, at dette er et for omfattende 

tema til på fyldestgørende måde at kunne indgå i en 1-dags arbejdsmarkedsuddan-

nelse. 

 

Den af styregruppen foreslåede arbejdsmarkedsuddannelse på 1 dag omhandlende ret-

tigheder og pligter, information om praktikpladsen.dk og udfyldelse af praktikerklærin-

ger mv. kunne efter gruppens opfattelse ikke danne baggrund for udvikling af en selv-

stændig arbejdsmarkedsuddannelse, så gruppen arbejdede ikke videre med dette for-

slag.  

 

Efter gruppens opfattelse og undersøgelse i markedet vil der ikke være efterspørgsel på 

en selvstændig arbejdsmarkedsuddannelse med dette fokus, da der primært er tale om 

en informationsopgave, som bedre kan løses ved en telefonisk henvendelse til f.eks. et 

praktikcenter eller ved etablering af informationsmøder for virksomhedsrepræsentan-

ter.  

 

Da styregruppen på det afsluttede styregruppemøde blev præsenteret for titlen til ar-

bejdsmarkedsuddannelsen, blev det besluttet, at denne skulle ændres til: 
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”Praktikvejledning af elever/lærlinge”. Styregruppen foretog desuden nogle ændringer 

af AMU-målformuleringen. 

 

Styregruppen valgte ligeledes at foretage en ændring af målgruppebeskrivelsen, så det 

er mere tydeligt, at arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod faglærte og ufaglærte, 

der er ansvarlige for elever/lærlinge i erhvervsuddannelser.   

 

I det følgende præsenteres målformuleringen og målgruppebeskrivelsen til arbejdsmar-

kedsuddannelsen. Der er ligeledes beskrevet forslag til prøveform til arbejdsmarkeds-

uddannelsen.  

 

Uddannelsens titel: Praktikvejledning af elever/lærlinge 

 

Uddannelsens varig-

hed: 

1 dag 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren: 

 

• planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens ud-

dannelsesforløb efter love og regler for uddannel-

sen  

 

• anvende praktikerklæringer 

 

• planlægge den gode modtagelse af en elev/lærling, 

så eleven føler sig velkommen og inkluderet i job-

bet 

 

• synliggøre uddannelsens faglige mål og praktikmå-

lene for eleven, så der skabes sammenhæng mel-

lem skole og virksomhed 

 

• anvende metoder og redskaber til instruktion og 

vejledning til arbejdsopgaver 

 

• bidrage til, at eleven/lærlingen bliver en medspiller 

på arbejdspladsen 

 

• give løbende, konstruktiv feedback, der støtter ele-

vens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og 

som udvikler og fastholder eleven/lærlingen 
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• gennemføre motiverende samtaler, der sikrer pro-

gression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber 

sammenhæng i uddannelsen. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle fag-

lærte og ufaglærte, der er ansvarlige for elever/lærlinge i 

erhvervsuddannelser.  

 

Forslag til prøveform: Multiple choice (men dette er udelukkende et valg baseret 

på uddannelsens længde). Gruppen finder grundlæggende 

ikke, at prøveformen multiple choice er egnet til at doku-

mentere de kompetencer som arbejdsmarkedsuddannel-

sen sigter på, som er kompetencer til at kunne forstå vilkå-

rene om det at have en elev samt at skabe gode vilkår for 

eleven gennem planlægningskompetence og relationelle 

og kommunikative kompetencer. 

 

 

Inspiration til undervisningen til ny arbejdsmarkedsuddannelser om prak-

tikvejledning 

 

Til arbejdsmarkedsuddannelsen har seminardeltagerne udviklet ideer til elementer og 

indhold i et fremtidigt inspirationsmateriale, som kan anvendes, hvis det besluttes, at 

de foreslåede arbejdsmarkedsuddannelser skal færdigudvikles med henblik på godken-

delse i efteruddannelsesudvalgene og i ministeriet. Der er foretaget mindre ændringer i 

det inspirationsmateriale, som deltagerne i arbejdsseminaret udviklede, så det er i over-

ensstemmelse med de endelige AMU-målformuleringer, som styregruppen godkendte 

på det afsluttende styregruppemøde.  

 

Se inspirationsmaterialet på de følgende sider. 
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Inspirationsmateriale til: Praktikvejledning af elever/lærlinge 

 

Uddannelsens nr.: XXXXX 

 

Uddannelsens titel: Praktikvejledning af elever/lærlinge 

 

Uddannelsens varighed: 1 dag  

 

Undervisningens indhold: 

 

En oversigt over temaer i undervisningen 

 

1. Præsentation af AMU-målbeskrivelse for uddannelsen 

 

2. Intro af praktikmål – sammenhæng skole og praktik  

 

3. Den gode modtagelse af elev  

 

4. Hvad gør dig til den gode oplæringsansvarlig  

 

5. Hvordan forberedes/understøttes elevens prøve 

 

6. Afrunding af uddannelsen med evaluering og prøve. 

 

En uddybning af hvert tema 

 

1. Præsentation af AMU-målbeskrivelse for uddannelsen 

 

2. Intro af praktikmål – sammenhæng skole og praktik  

Her undervises i vekseluddannelsesprincip, og om hvordan der mellem skole 

og virksomhed laves den bedste kobling mellem den teoretiske undervisning 

og den praksisbaserede læring. Her undervises også i, hvordan det kan sik-

res, at eleven opnår praktikmålene, og at virksomhed samt elev tager ansvar 

for dette.  

 

Der er fokus på at få formidlet den samlede helhed, som et elevuddannelses-

forløb er, og deltageren skal derfor blandt andet opnå kompetencer i og op-

mærksomhed på, at der løbende skal gøres status på elevforløbet, det skal 

evalueres sammen med eleven/lærlingen – i form af feedback og feedfor-

ward. I denne del af undervisningen laves også en gennemgang af eksempler 

på en uddannelsesplan, evaluering og den afsluttende prøve, som eleven skal 

afslutte sin uddannelse med. Endelig er der fokus på anvendelse af praktiker-

klæringer.  
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Den afsluttende prøve er forskellig fra den ene elevuddannelse til den anden, 

og derfor vil det være en del af underviserens forberedelse at tage hensyn til, 

at der ved en bredere målgruppe er tale om forskellige typer af afsluttende 

prøver, som deltagerne i arbejdsmarkedsuddannelser kan have erfaringer 

med og tager udgangspunkt i. Det kan give grundlag for god erfaringsud-

veksling, at de forskellige elevprøver eksemplificeres i undervisningen. Hvis 

man på et hold har deltagere fra f.eks. detail, hvor man taler om fagprøve, og 

på samme hold har deltagere inden for service, hvor man har en skoleprøve – 

så er det vigtigt at være opmærksom på sprogbruget. 

 

3. Den gode modtagelse af elev  

Her præsenteres deltageren for viden om onboarding af elev, hvordan laver 

man den gode opstart for eleven, og hvordan har man fra start og igennem 

hele elevforløbet fokus på forventningsafstemning 

 

Det er væsentligt at have fokus på praktisk træning i form af cases i løbet af 

dagen, så undervisningen bliver praksisnær. Derfor gennemføres en øvelse 

om eksempler på on-boarding i egen virksomhed via gruppearbejde. Delta-

gerne i undervisningen kan i forlængelse af gruppearbejdet blive bedt om at 

udarbejde en plan for god onboarding som individuel opgave.  

 

4. Hvad gør dig til den gode oplæringsansvarlige 

Der gennemføres en øvelse med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvad gør DIG 

til den gode oplæringsansvarlige?” Den enkelte deltager skriver ord på post-

it, som deles i forum, og der trænes ud fra dem. Det kan være, at der er 

mange post-it, som omhandler ’progression i uddannelsen’, ’feedback’ eller 

’den motiverende samtale’.  

 

Underviseren har et repertoire af øvelser med udgangspunkt i de forvente-

lige svar. Der kan gennemføres øvelser i temaer, som der er mange sedler på. 

F.eks. en øvelse i ’den motiverende samtale’. Dette er et godt eksempel på, 

hvordan man med udgangspunkt i et forberedt sæt af forskellige øvelser kan 

forberede et godt forløb for en bredere sammensat målgruppe.  

 

Et forslag til en anden opgave i denne del af undervisningen kan være, at del-

tagerne ud fra de konkrete praktikmål i de elev-uddannelser, de har erfarin-

ger med og tager udgangspunkt i, skal definere de arbejdsopgaver og pro-

gressionen i de arbejdsopgaver, som en elev/lærling kunne udføre i løbet af 

sin elev-uddannelse på den arbejdsplads, som deltageren i arbejdsmarkeds-

uddannelsen kommer fra.  
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5. Hvordan forberedes/understøttes elevens prøve 

Her arbejdes med udgangspunkt i forumdiskussion. Rammerne for elev-prø-

ver er meget forskellige fra elev-uddannelse til elev-uddannelse. På nogle ud-

dannelser er virksomheden meget tæt involveret, og der skal defineres et 

projekt, som virksomhed og elev/lærling (og skole) samarbejder om at be-

skrive, og virksomheden skal efterfølgende give tilladelse til at prøven (=op-

gaven) kan gennemføres som beskrevet. Andre steder deltager virksomhe-

den i mindre grad, og det er skolen, som definerer en opgave, som ele-

ven/lærlingen skal løse. 

 

Men fælles er, at undervisningen her kan fokusere på følgende temaer: Hvad 

er den oplæringsansvarliges rolle i forbindelse med den afsluttende prøve, 

hvordan og hvor meget kan/må den oplæringsansvarlige støtte eleven/lær-

lingen. Spørge- og kommunikationsteknikker ved støtte og vejledning, hvor-

dan spotter man nervøsitet, og hvordan kan den oplæringsansvarlige være 

med til at sikre, at eleven/lærlingen er klar/bedst muligt forberedt til prøven – 

uden at tage initiativet og ansvaret for egen læreproces fra eleven/lærlingen. 

Disse og andre spørgsmål arbejdes der med i dialogiske processer/forumdis-

kussion og evt. opsamlende opgaver. 

 

Ideer til tilrettelæggelse af undervisning 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• Valg af undervisningsmaterialer (læsestof, filmklip, PP) 

• Valg af undervisningsmetoder: teoretisk-praktisk kombination 

• Opgaver, cases, øvelser 

 

Se overvejelser ovenfor. 

 

Den foreslåede uddannelse i Praktikvejledning og oplæring af elever/lærlinge kan gen-

nemføres som et samlet forløb (1 dag), splitforløb (f.eks. 2 halve dage) eller som 

blended learning. 

 

Der ligger en del relevant materiale på Materialeplatformen, der kan tages udgangs-

punkt i, og undervisere kan lade sig inspirere af i en eventuel senere proces med ud-

arbejdelse af inspirationsmateriale. Bl.a. findes der meget godt materiale der kan in-

spirere den procesundervisning, som er beskrevet til temaerne 3, 4 og 5 ovenfor, 

f.eks. S. Rollnick og W.R. Miller om den motiverende samtale. 
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Relevante uddannelser at kombinere med: 

• 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere, 5 dage  

• 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj, 2 dage 

• 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler, 2 dage 

• 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse, 2 dage  

• 40366 Ansættelse af ny medarbejdere, 1 dag 

• 49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlig (arbejdsmar-

kedsuddannelse under udvikling af Byggeriets Uddannelser) 

 

Hertil kommer de tre arbejdsmarkedsuddannelser under udvikling i dette projekt: 

• Grundlæggende konfliktforståelse (1 dag) 

• Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation (2 dage) 

• Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd (3 dage) 

 

 

Opmærksomhedspunkt i forhold til tilrettelæggelse: 

(Især set i lyset af, at arbejdsmarkedsuddannelsen skal kunne gennemføres med en 

bred målgruppe) 

 

• … 

• … 

 

 

Fase 5. Præsentation af projektets resultater 
 
I den afsluttende fase har konsulenterne fra Mærsk Nielsen HR samlet resultaterne fra 

projektet i nærværende rapport. Rapporten med de udviklede målformuleringer og in-

put til inspirationsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelserne er blevet præsenteret 

for styregruppen, som kommenterede og foretog rettelser i de udviklede målformule-

ringer (herunder også titler og målgruppebeskrivelser). Rettelserne er efterfølgende 

blevet skrevet ind i rapporten.     

 

Styregruppen og de ansøgende efteruddannelsesudvalg vil på baggrund af rapporten 

og analyseprojektets resultater tage stilling til en eventuel videreudvikling og godken-

delsesproces af de udarbejdede arbejdsmarkedsuddannelser.   
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4. Bilag 
 

Bilag 1. 54 identificerede kodeord til karakteristik af arbejdsmarkeds-

uddannelser med generisk indhold 
 

Analyse og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser på tværs af FKB’er til en bredere 

målgruppe 

 

Oplistning af de 54 identificerede kodeord til karakteristik af arbejdsmarkedsuddannel-

ser med generisk indhold: 

 

1. Administration √ 

2. Arbejdsmarked √ 

3. Arbejdsmiljø √ 

4. Branding √ 

5. Brugerdreven√ 

6. Brugerindflydelse√ 

7. Bæredygtighed √ 

8. Coaching √ 

9. Digitalisering√ 

10. Dokumentation√ 

11. E-mail√/ Internet√/E-samarbejdsrum√ 

12. Evaluering √ 

13. Forandring √ 

14. Forbedring √ 

15. Forhandlingsteknik √ 

16. Forebyggelse √ 

17. Forretningsforståelse √ 

18. Innovation √ 

19. Jobinstruktion √ 

20. Kommunikation √ 

21. Kompetenceudvikling √ 

22. Konflikthåndtering /Konfliktløsning √ 

23. Kulturforståelse √ 

24. Kundeservice √ 

25. Kvalitet √ 

26. Lean og optimering 

27. Ledelse √ 

28. Logistik √ 

29. Magtanvendelse √ 

30. Medarbejderinvolvering √ 

31. Møder √ 
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32. Organisation √ 

33. Planlægning √ 

34. Praktikvejleder / Praktikvejledning√ 

35. Produktionsstyring √ 

36. Problemhåndtering/Problemløsning √ 

37. Projekt √ 

38. Præsentationsteknik √ 

39. Refleksion √ 

40. Rekruttering √ 

41. Risikoanalyse √ 

42. Salg √ 

43. Samarbejde √ 

44. Samtaler √ 

45. Service √ 

46. Sikkerhed √ 

47. Statistik √ 

48. Strategi √ 

49. Sundhed √ 

50. Talentudvikling√ 

51. Team √ 

52. Videndeling √ 

53. Voldsforebyggelse √ 

54. Værdier √



Bilag 2. Oversigt over de identificerede arbejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold 
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Bilag 3. Oversigt over eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser på uddannelsesområdet ’Konflikthåndtering’ 
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Bilag 4. Oversigt over eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser på uddannelsesområdet ’Praktikvejledning’ 
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Bilag 5. Program for arbejdsseminar 1 

 

 

 

 

 

Arbejdsseminar 1: Analyse og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser på 
tværs af uddannelsesområder til en bredere målgruppe 

Torsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 (kaffe og brød fra kl. 9.30) 

Uddannelsesnævnet, Rødt mødelokale, 5. sal, Vesterbrogade 6 D, DK-1620 København V 
 

 

Program for seminaret 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og brød 
 

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst 

Præsentation af mødets deltagere 

v. Ellen Larsen, uddannelseskonsulent, Serviceerhvervenes Uddannelses-          

sekretariat 

 

Kl. 10.15 – 10.30 Præsentation af projektets formål og resultater fra projektets første faser 

- Hvad definerer en arbejdsmarkedsuddannelse med et generisk indhold 

- Overblik over arbejdsmarkedsuddannelser med generisk indhold 

- Dette projekts fokus: Praktikvejledning og Konflikthåndtering 

v. Mærsk Nielsen HR 

 

Kl. 10.30 – 10.50 Modeller for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser 

- Præsentation af rammerne for udviklingsarbejdet 

- Udvikling af eksemplariske arbejdsmarkedsuddannelser 

- Hensynet til prøver i AMU  

- Præsentation af gruppeopgave 1 

- Afklaring af spørgsmål til gruppeopgave 

v. Mærsk Nielsen HR 

 

Kl. 10.50 – 11.00 Pause 

 

Kl. 11.00 – 12.30 Gruppeopgave 1: De nye arbejdsmarkedsuddannelser – hvordan skal de se 

ud? 

- Der udvikles nye modeller for arbejdsmarkedsuddannelser med brug af 

”værktøjskassen”, som indeholder input om varighed, indhold, progression, 

tilrettelæggelse, målgruppeovervejelse, skitser til prøver mv. 

 

Der arbejdes i to grupper: 

- Praktikvejledning 

- Konflikthåndtering 

 

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost 
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Kl. 13.15 – 13.35 Opsamling fra Gruppeopgave 1 

Præsentation af de udviklede skitser til arbejdsmarkedsuddannelser 

v. alle 
 

Kl. 13.35 – 13.45 Introduktion til Gruppeopgave 2 

- Formulering af handlingsorienterede målformuleringer 

- Fortsat arbejde med indhold af de nye arbejdsmarkedsuddannelser 

v. Mærsk Nielsen HR 

 

Kl. 13.45 – 15.15 Gruppeopgave 2 

v. alle 

 

Kl. 15.15 – 15.45 Præsentation af de udviklede arbejdsmarkedsuddannelser 

v. alle 

 

Kl. 15.45 – 16.00 Aftaler indtil næste arbejdsseminar, som afholdes den 16. januar 2020. 

Indhold i arbejdsseminar 2 
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Bilag 6. Program for arbejdsseminar 2 
 

  

 

 

Arbejdsseminar 2: Analyse og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser på 
tværs af uddannelsesområder til en bredere målgruppe 

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 10.00-16.00 (kaffe og brød fra kl. 9.30) 

Uddannelsesnævnet, Rødt mødelokale, 5. sal, Vesterbrogade 6 D, 1620 København V 

 

Program for seminaret 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og brød 
 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst og dagens program 

v. Susanne Clemensen, Uddannelsesnævnet. 

 

Kl. 10.10 – 10.30 Præsentation af resultater fra arbejdsseminar 1  

Overblik over de udviklede modeller samt præsentation af 

styregruppens tilbagemeldinger på de udviklede modeller og 

konkrete AMU-målformuleringer 

- Udviklede modeller for arbejdsmarkedsuddannelser inden for 

henholdsvis praktikvejledning og konflikthåndtering 

- Oplæg til gruppearbejde  

v. Mærsk Nielsen HR 

 

Kl. 10.30 – 12.10 

 

 

Kl. 12.10 – 12.30 

Udvikling og revision af målformuleringer 

De to grupper udvikler og reviderer målformuleringer  

 

Præsentation af og dialog om de nye målformuleringer 

 

Kl. 12.30 – 13.00 

 

Frokost 

  

Kl. 13.00 – 13.15 Inspirationsmaterialer – form og indhold 

Oplæg og præsentation af arbejdsskabeloner med særlig fokus 

på afholdelse af uddannelserne for en bredere AMU-målgruppe 

v. Mærsk Nielsen HR 

 

Kl. 13.15 – 15.30 

 

Gruppearbejde om inspirationsmaterialer 

- Grupperne arbejder med ideer til inspirationsmaterialer til de 

udviklede arbejdsmarkedsuddannelser 

 

Kaffe og kage i grupperne 

 

Kl. 15.30 – 15.50 Opsamling på gruppearbejdet 

- Præsentation af endelige målformuleringer 

- Præsentation af inspirationsmaterialer 

v. grupperne 

 

Kl. 15.50 – 16.00 Det videre forløb i udviklingsarbejdet 

v. Mærsk Nielsen HR 
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Bilag 7. Deltagere i arbejdsseminarer 
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Bilag 8. Målformuleringer til fire nye arbejdsmarkedsuddannelser  
 
Grundlæggende konflikthåndtering 

Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation  

Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd  

Praktikvejledning af elever/lærlinge   

 

Uddannelsens titel: Grundlæggende konflikthåndtering 

 

Uddannelsens varighed: 1 dag 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse har deltageren en grundlæggende 

forståelse for håndtering af konflikter i jobbet.  

 

Deltageren: 

 

• Har forståelse for, hvordan og hvorfor konflikter 

opstår 

• Har indsigt i, hvilke roller man selv og andre kan 

have i en konflikt  

• Har kendskab til, hvordan konflikter trappes op og 

trappes ned 

• Kan anvende teknikker til kommunikation i kon-

flikter 

• Kan omsætte sin viden til at løse konflikter i job-

bet. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle 

faglærte og ufaglærte, som gerne vil have grundlæggende 

indsigt i håndtering af konflikter i jobbet.  

 

Forslag til prøveform: Multiple choice med udgangspunkt i en case eller filmklip. 

Som f.eks. et videoklip der viser to medarbejdere, der 

kommer i skænderi om den samme parkeringsplads. Ek-

sempler på spørgsmål kunne være: Hvilken type konflikt 

er her tale om? Personlig, værdi, metode eller ressource 

konflikt? Eller: Hvilke kommunikationsteknikker kan du 

genkende? 

 

Det er af tidsmæssige årsager valgt, at der skal anvendes 

multiple choice, men det kan være en god ide, at der an-

vendes filmklip og cases.  

Der kan arbejdes med muligheden for, at den enkelte 

skole selv kan vælge, hvilke cases der skal bruges (inden 

for givne retningslinjer). Det kan være en fordel ift. at der 

kan være flere brancher repræsenteret på en uddannelse. 
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Uddannelsens titel: 

 

Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation og  

Uddannelsens varig-

hed:  

2 dage 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere forskellige 

typer af konflikter i jobbet.  

 

Deltageren har viden om kommunikative teknikker, der bi-

drager til:  

 

• Ligeværdig kommunikation 

• Anerkendende kommunikation 

• Ikke-voldelig kommunikation. 

 

Deltageren har indsigt i: 

 

• Hvad kropssproget betyder 

• Hvordan man kan håndtering forskellige menne-

sketyper, når der opstår konflikter. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle 

faglærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndte-

ring af konflikter og kommunikation i jobbet.  

 

Forslag til prøveform: Praktisk prøve med cases (rollespil mv.) 
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Uddannelsens titel: Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd 

 

Uddannelsens varig-

hed: 

3 dage 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere konflikter 

konstruktivt i jobbet. 

 

Deltageren: 

• Har indsigt og viden om egen og andres adfærd, 

herunder denne adfærds betydning i håndtering af 

konflikter 

• Kan genkende typiske konflikter, der kan opstå i 

jobbet  

• Har kendskab til, hvordan psykologiske mekanis-

mer påvirker vores opfattelse af hændelser, omgi-

velser og relationer 

• Kan forstå og anvende værktøjer til kommunika-

tion og konflikthåndtering 

• Kan anvende konflikter konstruktivt 

• Har kendskab til mæglerrollen i konfliktsituationer 

• Opnår indsigt i forhold til konflikters opståen og 

løsning 

• Kan medvirke til en konstruktiv og god konflikt-

håndtering. 

 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle fag-

lærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndtering 

af konflikter, kommunikation og adfærd i jobbet.  

.  

Prøveform: Valgfrihed: 

- Casebaseret mundtlig prøve: 

- Deltagerne får udleveret en skabelon for konstruktiv 

håndtering af konflikter og får vist eksempelvis en vi-

deo eller case med konkret konfliktsituation på job-

bet. 

- Deltagerne opdeles i 4 grupper, hvor den enkelte bi-

drager med konkret løsning af konflikten, herunder: 

6. Parterne i konflikten 

7. Konfliktpunktet 

8. Parternes adfærd i konflikten 

9. Løsningen af konflikten, herunder 3 forskellige 

løsninger eller steps 

10. Hvordan det sikres, at konflikten konkret løses i 

praksis 
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Gruppen fremlægger de udvalgte cases i plenum, hvor hver 

enkelt bidrager i fremlæggelsen og vurderes af undervise-

ren 

Tid til forberedelse: 30-45 min., herefter fremlæggelse på 

5-10 min. pr. gruppe og med 4 forskellige cases. 

Til videre drøftelse: Kan deltagerne overvære hinandens 

prøver, eller skal lærernes overhøring foregå gruppevis? 

Kan det være valgfrit for læreren at fastsætte, om der er 

valgfrihed på overhøring af hinandens prøver?  
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Uddannelsens titel: Praktikvejledning af elever/lærlinge 

 

Uddannelsens varig-

hed: 

1 dag 

AMU-målformulering: Efter endt uddannelse kan deltageren: 

 

• planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens ud-

dannelsesforløb efter love og regler for uddannel-

sen  

 

• anvende praktikerklæringer 

 

• planlægge den gode modtagelse af en elev/lærling, 

så eleven føler sig velkommen og inkluderet i job-

bet 

 

• synliggøre uddannelsens faglige mål og praktikmå-

lene for eleven, så der skabes sammenhæng mel-

lem skole og virksomhed 

 

• anvende metoder og redskaber til instruktion og 

vejledning til arbejdsopgaver 

 

• bidrage til, at eleven/lærlingen bliver en medspiller 

på arbejdspladsen 

 

• give løbende, konstruktiv feedback, der støtter ele-

vens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og 

som udvikler og fastholder eleven/lærlingen 

 

• gennemføre motiverende samtaler, der sikrer pro-

gression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber 

sammenhæng i uddannelsen. 

Målgruppebeskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle fag-

lærte og ufaglærte, der er ansvarlige for elever/lærlinge i 

erhvervsuddannelser.  

Forslag til prøveform: Multiple choice (men dette er udelukkende et valg baseret 

på uddannelsens længde). Gruppen finder grundlæggende 

ikke, at prøveformen multiple choice er egnet til at doku-

mentere de kompetencer som arbejdsmarkedsuddannel-

sen sigter på, som er kompetencer til at kunne forstå vilkå-

rene om det at have en elev samt at skabe gode vilkår for 

eleven gennem planlægningskompetence og relationelle 

og kommunikative kompetencer. 
 


