
Hvordan kommer jeg videre?

Du kan henvende dig til:

Torben Pihler

HR-chef i Volvo Lastvogne

Telefon: 61 20 18 50

torben.pihler@volvo.com

E-LEARNING FOR FAGLÆRTE  

Hvilken metode?
Metoden går ud på at kombinere faglig kursusaktivitet med brugen af e-lernings-

materialer, som er tilgængelige i dagligdagen. E-learningsmaterialerne kan både 

fungere som forberedelse til den egentlige kursusaktivitet, og de kan tjene som 

problemløsning på konkrete akut opståede problemer eller som selvstudie.

Hvem kan bruge metoden?
Metoden kan især bruges af faglærte, som har brug for en løbende opkvalifi ce-

ring inden for faget. Den er særlig egnet inden for brancher, hvor der er en hastig 

teknisk udvikling, hovr metoden kan være en hjælp til konkret problemløsning. 

Metoden forudsætter, at der er computerfaciliteter til rådighed.

Hvordan kan metoden anvendes? 
Metoden kræver, at dem, der udbyder e-learningsmaterialerne, også er dem, der 

afholder kurserne, således at der er sammenhæng mellem disse. E-learningsma-

terialerne fungerer både som forberedelse til kurser og kan tages selvstændigt 

som selvstudie. De er fl eksible og kan tages når tiden er til det, og dermed kan de 

være en måde at udnytte stille arbejdsperioder til opkvalifi cering på en nem måde. 

Derudover kan metoden som nævnt også tjene som problemløsning ved konkrete 

akutte problemer.

Hvem har erfaringer?
På et autoværksted, der er en del af en international koncern, benytter man sig af 

kombinationen mellem lærerstyrede kurser og e-learningsmaterialer. Tillidsman-

den fortæller følgende:

Tillidsmand: Hvis du melder dig til et kursus i koncernen, så når du melder dig 
til, så står der mange gange, at der ligger et selvstudienummer det og det, som vil 
være relevant at tage, inden du tager på kursus. Så ligger det simpelthen på sådan 
en CD eller på nettet, og så kører du bare det.
Interviewer: Fungerer det så, er det relevant?
Tillidsmand: Ja, det er det. Og der er også mange der dem, selv om de ikke lige 
skal af sted på kurser.

Den uddannelsesansvarlig for hele den danske afdeling af koncernen fortæller, at 

de også benytter sig af materialernes fl eksibilitet, der giver mulighed for at benytte 

nedgang i ordrer til opkvalifi cering.

Anbefalinger
Metoden kan være med til at højne anvendeligheden af allerede eksisterende kur-

ser, idet dens fl eksibilitet gør det let at integrere kursusindholdet i praksis. Således 

kan uddannelsesudbydere forbedre deres tilbud ved at kombinere kursusaktivite-

ten med e-learningsmaterialer.

Hvem har anvendt metoden?
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