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FARVEKODER, SIDEMANDSOPLÆRING OG AMUKURSER   

Hvilken metode?
Når medarbejdernes oplæring i produktionen skal gøres lettere, er et middel brug 
af farvekoder. Farvekoder er let tilgængelige illustrative introduktioner til hver 
enkelt del af arbejdsfunktionerne. Udover brug af farvekoder benyttes sidemands-
oplæring, så tilegnelse af færdigheder er mulig for ufaglærte uden høje almene 
kvalifikationer. Fra dette udgangspunkt opkvalificeres medarbejderne løbende især 
gennem AMU-kurser.

Hvem kan bruge metoden?
Metoden er egnet for fremstillingsvirksomheder med en stor andel af ufaglært 
arbejdskraft. Det særlige ved denne tilgang er, at man på samme tid gør arbejdet 
tilgængeligt for personer uden høje almene kvalifikationer, og at man opkvalifice-
rer disse personer gennem en til to ugers kurser årligt.  

Hvordan kan metoden anvendes?
Metoden anvendes eksempelvis på en elektronikvirksomhed syd for Aalborg, 
hvor man har en større andel ufaglærte i produktionen. Erfaringerne er, at den 
lette tilgængelighed gennem farvekoderne og sidemandsoplæringen giver et godt 
udgangspunkt for en videre udvikling af medarbejdernes kompetencer. På denne 
virksomhed er de ansatte vant til, at de kontinuerligt opkvalificeres, idet de lø-
bende sendes på AMU kurser. Denne uddannelseskultur har tillige affødt et tilbud 
til de timelønnede ufaglærte om, at de kan tage en kompetencegivende uddannelse 
som elektronikoperatør. 

Således giver kombinationen af at have illustrative instruktioner til produktionsap-
paratet og en stærk voksenuddannelseskultur et godt afsæt for at anvende og op-
kvalificere ressourcerne hos ufaglærte, også selvom der måtte være nogle i blandt 
uden høje almene kvalifikationer

Anbefalinger
Hvis man som fremstillingsvirksomhed står i den situation, at oplæringen af nye 
ufaglærte opleves svær, kan det være en fordel at afsøge, om der kan laves il-
lustrative instruktioner – eksempelvis gennem farvekoder – som kan lette oplæ-
ringen. Med denne tryghed som udgangspunkt er forudsætningerne for videre 
opkvalificering forbedret. Dette skal således ikke stå alene, men derimod være 
afsættet for kontinuerlig voksenefteruddannelse.

Hvem har anvendt metoden?

En stor elektronikvirksomhed syd 
for Aalborg.


