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Hvem er vi

• Oplægsholder: Jørgen Brogaard Nielsen 

• Arbejder med: Prøver, tilsyn og deltagerevalueringer på AMU.

• Min nye kollega: Kristine Krogh Larsen

• Arbejder bl.a. med: Uddannelser på TURs område.

• Kontor for Voksen- og Efteruddannelser i STUK
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Formål med prøverne

• Trepartsaftale: Arbejdsgivere, arbejdstagere og staten

• Aftale om AMU, herunder prøver, 2017

• Formål med indførelse af prøver:

• Øge tilliden til AMU-beviserne

• Nemmere for deltagere at dokumentere deres kursusudbytte

• Styrke læringsudbyttet og kvaliteten af uddannelserne

• Øge AMUs omdømme

• Prøver på alle kurser m. ½ årselevs aktivitet, obligatorisk udbud med prøve 1/1-20
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Prøvetyper

• Skriftlige – typisk spørgeskemaer med 3-4 svarmuligheder pr. spørgsmål

• Praktiske – afprøvning af om deltageren kan udføre en arbejdsfunktion, der skal 
læres på kurset

• Mundtlige – deltageren redegør f.eks. for en løst opgave og svarer på spørgsmål om 
det, der skal læres

• Blandinger: Kombinationer af ovenstående

• Prøverne udvikles af efteruddannelsesudvalgene, f.eks. TUR

• Udvalgene (parterne) har det indholdsmæssige ansvar. STUK godkender formelt.

• Prøven skal afspejle målformuleringen bedst muligt, så afprøvningen sker i forhold til 
kursets målformulering
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Oversigt over prøver

Prøver 

ekskl. 

certifikat I alt

Skriftlige Mundtlige Praktiske

Andet/ 

blandet Skriftlige Mundtlige Praktiske

Andet/ 

blandet Skriftlige Mundtlige Praktiske

Andet/ 

blandet

Alle 755 59 159 204 413 50 130 124 142 30 28 30 2124

TUR 57 0 1 0 29 0 4 0 2 0 0 0 93

2019 2020 1. halvår 2021
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Hvor er prøverne:

• Uddannelsesadministration.dk med login

• Skolen skal lokalisere nyeste godkendte

• Nye prøver kommer i nyhedsbrevet ”Ugens rapport”

• Liste over alle arbejdsmarkedsuddannelser med prøve er under ”Oversigter”

Antal godkendte prøver: 2019: 1177 2020: 717 2021, 1. halvår: 230



Hvordan klarer deltagerne prøverne - antal

Fordeling af Prøveresultater (antal kursusdeltagelser) 3. kvartal 2020

Prøveresultat Fordeling

0 Ingen registrering 4.589

1 Bevis opnået ved bestået prøve 34.210

2 Bevis opnået og dispensation fra prøvedeltagelse givet 829

3 Bevis opnået ved individuel kompetencevurdering 346

4 Bevis ikke opnået på grund af ikke-bestået prøve 911

5 Bevis ikke opnået på grund af afbrud eller udeblivelse fra prøve 2.634

6 Bevis ikke opnået og dispensation fra prøvedeltagelse givet 404

I alt 43.923
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Hvordan klarer deltagerne prøverne - procent
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Procentvis fordeling af prøveresultater - 3. kvartal 2020

Prøveresultat Fordeling

0 Ingen registrering 10,4%

1 Bevis opnået ved bestået prøve 77,9%

2 Bevis opnået og dispensation fra prøvedeltagelse givet 1,9%

3 Bevis opnået ved individuel kompetencevurdering 0,8%

4 Bevis ikke opnået på grund af ikke-bestået prøve 2,1%

5 Bevis ikke opnået på grund af afbrud eller udeblivelse fra prøve 6,0%

6 Bevis ikke opnået og dispensation fra prøvedeltagelse givet 0,9%

I alt 100,0%



Hvordan klarer deltagerne prøverne - TUR
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EUU
Bestået 

prøve

Bevis ved 

disp.

Bevis ved 

IKV

Ikke 

bestået

Afbrud før 

prøve

Disp.uden

bevis
Total

TUR 81% 14% 1% 2% 1% 0% 100%

Alle 
udvalg 87% 2% 1% 2% 7% 1% 100%



Styrelsens tilsyn med prøveafholdelse

• Foregår ved screening af skolernes prøveregistereringer, senest 3. kvartal 2020

• Udtagelse af skoler: To dårlige tal eller eet meget dårligt af følgende:

• Mange afbrud/ deltager ikke i prøven

• Mange ikke beståede

• Mange der får dispensation

• Mange der får bevis via IKV

• Få omprøver på trods af mange ikke beståede

• 3. kvartal 2020: 5 skoler udtaget: Redegørelser og opfølgningsmøder

• Derudover ser vi på skoler, der mangler at registrere prøveresultater
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Hvor gør det ondt?

• Fejlregistreringer – dog faldende

• Deltagere er utrygge ved prøverne

• Deltagere består ikke fordi prøven ikke matcher undervisningen eller omvendt

• I mindre grad:

• Fejl i prøven 

• Tekniske problemer ved prøverne
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Hvad kan I gøre ved det? - lærer

• Sikre god og fyldestgørende information om prøven: Type, omfang, tidspunkt, 
hjælpemidler, hvad bliver deltageren bedømt på

• Sikre støtte til dem, der har hjælp behov

• Afmystificere prøverne - prøven som en naturlig del af undervisningen: Lær det du 
skal og nå kursets mål, så kan prøven også bestås

• Teste på anden vis undervejs, så prøven opleves som een test ud af flere

• Motivere til at tage prøverne: 

• Positiv stemning omkring prøverne

• Prøven er adgang til at få AMU-bevis, som er et godt papir videre frem

• Sikre match med undervisningen, så den også kommer omkring prøvernes indhold

• Være opmærksom på at kontakte udvalget ved fejl og dårlig prøvekvalitet
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Evaluering af trepartsaftalen 2021 – prøver - 1

• EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, uafhængig enhed, evaluerer uddannelse mv.

• Nyligt offentliggjorte evalueringsrapporter, juni 2021

• Virksomheder, relativt spinkelt datagrundlag: Generelt kun små ændringer

• Øge tilliden til AMU-beviserne: Prøver har ikke gjort en stor forskel 

• Styrke læringsudbyttet: Tilliden er lidt øget (1/7 af virksomhederne), 1/10 vil bruge 
AMU mere, men generelt ikke stor virkning

• Øge AMUs omdømme: Overvejende ikke ændret

• Ingen forventning om øget aktivitet som følge af prøver

• Kursister: Uændret tilfredshed – evt. problemer med prøver slår ikke igennem
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Evaluering af trepartsaftalen 2021 – prøver - 2

• Skoler: Generelt vurderes prøverne ikke at have medført store ændringer ift. 
kvalitet og AMUs omdømme

• 60 % (TURs område: 50 %) vurderer dog, at deltagerne oplever indførelse af prøver 
mere eller mindre negativt

• Styrke læringsudbyttet: Lige mange vurderer forøgelse og mindre udbytte. TURs
område: Overvejende mindre udbytte som følge af prøver

• Øge AMUs omdømme: Lige mange positive og negative, flest neutrale. TURs
område: Helt overvejende vurderes prøver at virke negativt 

• Undervisningskvalitet: Lige mange vurderer hhv. øget og mindre kvalitet. TURs
område: Prøver vurderes at have mere negativ indvirkning på undervisningen

1. Juli 2021
13



Mere information

• STUKs side om prøver på AMU: 
https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-
og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-uddannelsesinstitutioner

• Spørgsmål - svar giver svar om det meste. To dele: En til skoler og en til kursister

• AMU-Bekendtgørelsen, regler om prøver primært i § 7, § 17 stk. 6, § 18 og om 
beviser i § 21:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795

• Styrelsens informationsbreve – der er et i pipelinen

• SPS: https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige

• Kontakt os i styrelsen

• EVAs evalueringer: https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/undersoegelser-
eva-kvalificere-forhandlinger-om-veu-trepartsaftale

•
1. Juli 2021

14

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-uddannelsesinstitutioner
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795
https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/undersoegelser-eva-kvalificere-forhandlinger-om-veu-trepartsaftale


Spørgsmål
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Kvalitetscirklen
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