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FVU og de svage læsere
- deltagerprofil og progression på FVU

Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen



Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
er en selvstændig statslig organisation.

EVA’s formål er at udforske og udvikle 
kvaliteten inden for dagtilbud og på 
uddannelsesinstitutioner og uddannelser 
gennem evalueringer, analyser, 
inspirationskataloger mm.

EVA dækker hele uddannelsessektoren og har 
en enhed for voksen- og efteruddannelse
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Kort om EVA



Udgivet 2005 & 2012: Evalueringer af FVU 

Udgivet primo 2016: FVU og de svage læsere

I 2016 er voksne med svage basale færdigheder et 
indsatsområde for EVA

Udmøntes i tre projekter:

• Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

• Voksne med svage basale it-færdigheder

• Styrket vedholdenhed hos deltagere på FVU
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EVA undersøger læse-, regne og it-tilbud til 
voksne 



Før frokost:

• Hvem har brug for FVU, hvem går på FVU og hvor 
meget flytter FVU

• Hvad er vedholdenhed og hvilken forskel gør det?

Efter frokost:

• Hvad påvirker deltagernes vedholdenhed og hvordan 
kan I som lærere arbejde med at styrke vedholdenhed
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Agenda
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Hvilken 
betydning har 
svage basale 
færdigheder for 
de voksne? 
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Hvilken betydning har svage basale 
færdigheder? Nyt fra forskningen

• EVA har for Nordisk Ministerråd gennemført en 
kortlægning af engelsksproget forskning om basale 
færdigheder i Norden fra 2010-2016

• 27 studier fundet

• 20 studier har fokus på betydninger af svage basale 
færdigheder ift. job, uddannelse og individuelle forhold

• Studierne konkluderer, at svage basale færdigheder øger 
sandsynligheden for at ende i arbejdsløshed, lav løn og  
lavere uddannelsesniveau 



Behov: PIAAC fastslog i 2012, at 569.000 personer har så 
dårlige læsefærdigheder, at de har svært ved at læse 
simple tekster

Deltagelse: 10.529 personer deltog på FVU-læsning 1 i 
2013 
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Dækker FVU behovet?
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Hvilken forskel 
er der på 
PIAACS profil af 
svage læsere 
og FVU-
deltagerne i 
dag? 



Rammer FVU sin målgruppe? 

• Karakteristik af deltagere på FVU-læsning 1 i 2006-
2014

• Sammenligning ml denne deltagergruppe & de svage 
læsere fra PIAAC-undersøgelsen 
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FVU og de svage læsere - design



• PIAAC står for Programme for the International 
Assesment of the Adult Compentencies – eller i DK 
omtalt som Danskernes Kompetencer

• PIAAC måler voksnes færdigheder i læsning, regning 
og brug af computer gennem test og interview. 

• Ca. 157.000 voksne i 24 lande indgår i datagrundlaget 
for PIAAC.

• I Danmark har 7.328 voksne danskere været med i 
undersøgelsen, der blev gennemført i 2011-2012
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Om PIAAC



Seks læseniveauer i PIAAC. Niveau 0-1 defineres af SFI 
som dårlige læsefærdigheder

• Niveau 0: Korte tekster om velkendte emner. Kræver 
kun begrænset ordforråd. 

• Niveau 1: Relativt korte tekster. Læseren kan genkende 
almindelige ord og vurdere om sætninger giver mening
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PIAAC og læseniveauer



Deltagerne på FVU-læsning 1 adskiller sig fra gruppen af 
svage læsere på 5 punkter:

• Etnicitet

• Køn

• Alder

• Geografi 

• Beskæftigelsesprofil
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Hovedresultater: Deltagerprofil
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Fordeling på etnicitet for hhv. de svage læsere ifølge PIAAC (2011-
2012) (n = 1301) og deltagere i FVU-læsning 1 i hvert af årene fra 2006 
til 2014 (N = 5.174-10.529)
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Fordeling af deltagere i FVU-læsning 1 på højeste gennemførte 
uddannelse for personer med anden etnisk herkomst end dansk i hvert 
af årene fra 2006 til 2014 (N = 2.027-4.177
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• FVU har bedst fat i kvinderne og de unge 

• PIAAC viser at 55 % af de svage læsere er mænd. På 
FVU-læsning 1 er 42 % af deltagerne mænd i 2014.

• De 55-65 årige udgør 35 % af de svage læsere ifølge 
PIAAC. På FVU-læsning i 2014 er andelen af 55-65 
årige under 10 %.
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Skævhed ift. køn og alder
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Fordeling på bopælsregion for hhv. de svage læsere ifølge PIAAC (2011-
2012) (n = 1301) og deltagere i FVU-læsning 1 i hvert af årene fra 2006 
til 2014 (N = 5.174-10.529)
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Fordeling på arbejdsmarkedsstatus for hhv. de svage læsere ifølge 
PIAAC (2011-2012) (n = 1301) og deltagere i FVU-læsning 1 i hvert af 
årene fra 2008 til 2013 (N = 5.813-10.529)
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Mulige forklaringer på at middelgode og gode læsere 
tager FVU læsning 1: 

• Forskelle i test i FVU & PIAAC?

• Placering på trin 1 pga. manglende studieparathed

• Tosprogede, der er gode til at læse, men mangler 
mundtlige færdigheder? 
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FVU læsning 1 tiltrækker også gode læsere



FVU efter PIAAC Antal Procent

Niveau 0 6 14 %

Niveau 1 17 39 %

Niveau 2 16 36 %

Niveau 3 5 11 %

I alt 44 100 %
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Personer, som har deltaget i FVU-læsning 1 i 2013 eller 2014, og som er 
blevet testet i PIAAC i 2011-12, fordelt på deres læseniveau ifølge 
PIAAC 
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Omfang af deltagelse og progression i FVU forløb

- Et kig på dem, der deltager i FVU-læsning



• De fleste gennemfører læsning 1 uden at gå til prøve

• Bestået FVU-læsning 1 er trædesten til mere FVU

• Mange (36 %) tager FVU –læsning trin 1 flere gange

• De fleste (62 %) fortsætter med at være svage læsere 
efter de har bestået FVU-læsning 1.
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Hovedresultater: Deltagelse og progression



FVU før PIAAC Antal Procent

Niveau 0 eller 1 16 62 %

Niveau 2 eller 3 10 38 %

I alt 26 100 %
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Personer, som har bestået FVU-læsning 1 i perioden 2006-2010, og 
som er blevet testet i PIAAC i 2011-12, fordelt på deres læseniveau 
ifølge PIAAC



- Få deltager på FVU læsning 1 i forhold til antallet af 
svage læsere

- Personer af dansk oprindelse, mænd, 45-65-årige, 
svage læsere bosiddende i Region Nordjylland og 
Region Sjælland, og beskæftigede er 
underrepræsenteret på FVU-læsning 1

- Knap halvdelen af deltagerne er ifølge PIAAC 
middelgode eller gode læsere

- 62 % af deltagerne fortsætter med at være svage læsere 
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Konklusion
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Fokus på deltagernes vedholdenhed 

- En central vej til over tid at løfte færdighedsniveauet hos FVU deltagere
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Vedholdende voksne arbejder med at styrke deres 
færdigheder til de har nået deres læringsmål.

De deltager i undervisning, så længe de kan. Når de ikke 
kan deltage i undervisning, arbejder de stadig med at 
styrke deres færdigheder.  De vender tilbage til 
undervisning, når deres livssituation tillader det.

(Bearbejdet efter Comings 2007)



Hvordan tænker du, at du kan styrke dine 
deltageres vedholdenhed? 
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Sum med din sidemand



• Tilstrækkelige basale færdigheder har stor 
betydning for samfundet og den enkelte

• Det tager tid at styrke sine basale færdigheder

• Opgørelser viser, at mange deltagere i FVU, kun 
deltager på ét forløb og at en del af dem, der 
deltager i flere forløb, deltager på samme trin 

• Styrket vedholdenhed styrker mulighederne for 
fortsat uddannelse 
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Vedholdenhed er vigtigt
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Efter frokost:
Hvad påvirker vedholdenhed – og hvordan kan I 
arbejde med at styrke vedholdenhed?
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Velkommen tilbage:
Hvad påvirker vedholdenhed – og hvordan kan I 
arbejde med at styrke vedholdenhed?



Livssituation

Institutionelle forhold

Erfaringsskabte forhold
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Hvad påvirker vedholdenhed? 



Læring kan ses som en proces, der er afhængig af 
den voksnes tænkning om læring.

Den tænkning påvirkes af de relationer og den 
kontekst, den voksne indgår i.

I jeres kontekst kan I være medskabere af nye 
erfaringer.
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I kan gøre en stor forskel



Nye erfaringer kan ændre:

• Holdning til uddannelse

• Mestringsforventninger

• Forståelse af læringsresultater
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I kan gøre en stor forskel



Hvad får jeg ud at investere resurser i at deltage i 
undervisning? 

Giver undervisningen giver mig styrkede færdigheder? 

Bevæger jeg mig hen i mod mit mål?

Hvad koster det? 

”Det nytter ikke noget at investere min tid og energi i  
uddannelse”
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Holdning til uddannelse



I hvilken grad kan jeg styrke mine færdigheder 
ved at arbejde med dem?

Kan jeg faktisk lære at blive bedre til at læse eller 
regne, hvis jeg prøver? 

Vil jeg kunne klare det i denne situation? 

”Lige meget hvor meget jeg prøver, lærer jeg 
aldrig at regne”
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Mestringsforventninger



Hvorfor klarede jeg (ikke) denne opgave?

Held

Hjælp

Evne

Eller

Strategi

Behov for revideret strategi

”Jeg klarede det ikke, fordi jeg er dum.”
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Forståelse af læringsresultater



36

Tre fokusområder, der 
kan styrke voksnes 
vedholdenhed

• Individuelle målsætninger

• Evaluering og feedback

• Undervisningsdifferentiering
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Individuelle 
målsætninger



Gennem individuelle målsætninger:

• Italesætte betydningen af vedholdenhed 

• Støtte deltagerne i at formulere deres egne mål

• Dele de overordnede mål op i milepæle og delmål

• Sørge for, at deltagerne løbende tager stilling til, om 
målene stadig er de samme, eller om de skal revideres

• Lade deltagerne formulere nye delmål, efterhånden som 
delmålene nås

• Inspirere deltagerne ved at give gode eksempler på 
tidligere deltagere, der har nået deres mål
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Muligheder for at styrke 
vedholdenhed
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Evaluering og 
feedback



Gennem evaluering og feedback :

• Synliggøre progression

• Støtte deltagerne i selv at se, hvordan de bevæger sig mod 
deres egne mål

• Tale med deltagerne om, hvorfor en opgave er lykkedes for dem 
(eller ikke er lykkedes for dem)

• Støtte deltagerne i at revidere eventuelle antagelser om deres 
evner som begrænsende 

• Støtte deltagerne i at se, hvordan deres resultat hænger samme 
med deres læringsstrategi og arbejdsindsats

• Støtte deltagerne i at udvikle gode overordnede 
læringsstrategier

• Lære deltagerne forskellige konkrete faglige strategier og 
synliggøre deres virkning
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Muligheder for at styrke 
vedholdenhed
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Undervisnings-
differentiering



Gennem undervisningsdifferentiering:

• Differentiere indholdet af undervisningen – fx materialer, 
opgaver og eksempler – så undervisningen bliver relevant 
for deltagerne og ligger i tråd med de mål, de gerne vil nå 

• Opnå kendskab til deltagerens tidligere læreprocesser og 
bruge det som afsæt for at tilrettelægge den nuværende 
læreproces

• Bruge evaluering til at tilpasse undervisningen til hver 
enkelt deltagers behov

• Differentiere sværhedsgraden af undervisning og opgaver
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Muligheder for at styrke 
vedholdenhed



PREMIERE PÅ FILMEN: 

Mette og læreprocessen – en historie om 
vedholdenhed
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Og… det hele sagt med få ord og 
billeder
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NEXT STEP: HVORDAN kan lærerne arbejde med 
at styrke vedholdenhed i FVU-undervisningen? 
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Tak for i dag 
www.eva.dk/vedholdenhed
Sia Hovmand Sørensen (projektleder) shs@eva.dk
Christina Laugesen chl@eva.dk
Stine Ny Jensen snj@eva.dk
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