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I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, ind-
sigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger 

vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive for-
andringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at effekt-
fulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til alle relevante målgrupper 
landet over.

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får 
løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der poten-
tielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given 
løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering fore-
ligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed 
for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” ønsker vi at dele 
den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser.

Hvad er RFI INDSIGT?



Praktik skal give nye erfaringer 
og fællesskaber til unge i 
udskolingen 
Kan et intensivt og målrettet læringsforløb med 3 ugers virksomhedsprak-
tik kickstarte skoletrætte elevers lyst til at gå i skole? Og hvordan kan op-
levelser fra virksomhedspraktikken gavne skoleelever, så de efterfølgende 
lærer mere i skolen?

Med de skærpede optagelseskrav 
til ungdomsuddannelserne er fol-
keskolens afgangseksamen blevet 

endnu mere afgørende. Hver sjette eller 
knap 7.000 folkeskoleelever i 9. klasse fik 
i 2019 ikke en adgangsgivende eksamen 
til videre uddannelse.1  Der er derfor brug 
for løsninger, der kan give flere elever 
faglige succesoplevelser og øge gruppen 
af elever, der afslutter grundskolen med en 
adgangsgivende eksamen. For unge, der 
står uden en kompetencegivende uddan-
nelse, har en betydelig risiko for at ende 
i en udsat position senere i livet uden for 
job og uddannelse.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsen-
hed udvikler vi en ny indsats under navnet 
Back in Business til elever i udskolingen, 
der er kørt trætte i skolen, og som kan have 
brug for oplevelser og erfaringer uden for 
skolen som middel til at styrke deres skole-
gang. Vi undersøger, om nye erfaringer i en 
virksomhedspraktik kan gavne elever, så 
de får bedre oplevelser med at gå i skole.  
 

Vores ambition med Back in Business er 
tredelt:

• For det første vil vi give eleverne er-
faringer med at lære i en anden kon-
tekst end skolen. 

• For det andet undersøger vi, hvordan 
disse  erfaringer kan gøres relevante 
for elevernes deltagelse og læring 
tilbage i skolen. 

• For det tredje vil vi gerne styrke sam-
arbejdet mellem de enkelte elever og 
deres lærere i skolen.

Målet med Back in Business er, at elever-
ne skal få mere ud af at gå i skole, så de 
har bedre forudsætninger for at bestå fol-
keskolens afgangsprøve, som er nøglen 
til videre uddannelse. Indsatsens vision er 
således at skabe bedre muligheder for, at 
flere unge kan indgå aktivt i uddannelse, 
beskæftigelse og positive fællesskaber.

¹ ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Populationen og de bagvedliggende beregninger er nærmere beskrevet i det tekniske 
baggrundsnotet: Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse. 
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Indsigter fra unge om deres 
oplevelser med skolen
Hvad siger eleverne selv om, hvornår de synes, at det er svært at 
deltage i undervisningen i skolen? Gennem feltstudier, interviews 
og afprøvning af nye aktiviteter med elever, der oplever 
udfordringer i skolen, har vi opnået en række indsigter om deres 
oplevelse af udfordringerne ved at gå i 8. og 9. klasse:

Den overvældende skole
At gå i skole føles for mange af eleverne overvældende og forvir-
rende. Disse unge føler sig hægtet af og ved ikke, hvordan de skal 
komme i gang med at deltage i undervisningen.

Et rum fuld af forstyrrelser
Distraktioner, larm og stærke gruppedynamikker frister og forstyrrer 
eleverne. Nogle elever gør forsøg på at ændre på det, men det er 
svært for de unge på egen hånd at skabe konkrete forandringer.

Andre roller i andre kontekster
I andre kontekster end skolen har nogle elever erfaringer med at 
deltage, fx at tage ansvar, udvise lederskab eller være vedholdende 
ift. fritidsaktiviteter, i familien, i et fritidsjob, gaming eller andet. Ele-
verne har dog svært ved at se, hvordan disse erfaringer kan bruges i 
skolen.

Den vigtige relation til læreren
Mange af eleverne føler sig misforstået af deres lærere. De fortæller, 
hvordan negative forventninger til dem kan ende med at være selv-
opfyldende. Omvendt har de også eksempler på, at gode relationer 
til lærerne kan vække deres faglige engagement og deltagelse.

1
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Den overvældende skole

"Man bliver stresset i skolen, og 
man får stress når man kommer 
hjem, fordi man er i skolen hele 
dagen, og så bliver man bare … 
man ville gerne blive derhjemme 
og sove, men man kan ikke sove, 
fordi man har så mange lektier, og 
når man så skal sove, du ved ved 
midnat, så er du stadig i gang med 
at lave lektier, og når du så falder i 
søvn, så skal du vågne op og lave 
helt præcist det samme.” 

– Ung, 13 år

Andre roller i andre kontekster

"Det er kedeligt at gå i skole. Bort-
set fra de her måneder. Der laver 
vi teater (…) Jeg kan optræde. Det 
er fedt at folk ser en. (...) Jeg har 5 
replikker. ’Come on honey’, ’Where’s 
the ladder?’, ’What’s the tv for...’ og 
så kan jeg ikke huske mere. (...) De 
sidste to replikker er sygt svære - 
jeg øver mig”"

 – Ung, 13 år

Den vigtige relation til læreren

"Lige den periode, den var virkelig slem (...) Jeg følte mig sådan der okay, hvis de 
(lærerne) tror jeg virkelig er sådan, så må jeg virkelig være sådan. Det' svært at 
forklare. Du ved når der er en, der bliver ved med at hakke ned på dig, og du bliver 
ved med at tænke sådan om dig selv, så din hjerne den bilder sig også selv ind, at 
du er sådan der.” 

 – Ung, 18 år

"Hun holder meget af mig, og jeg holder meget af hende (…) I hendes timer 
hører jeg efter. I hendes time får jeg 12-tal for eksempel… i de andre får jeg 02… 
Hun holder mest af mig, og hun vil gøre alt for, at jeg ikke bliver smidt
ud.”

           - Ung, 15 år
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Udvikling af et udvidet og 
målrettet læringsforløb

I 2016 tog ROCKWOOL Fondens Inter-
ventionsenhed initiativ til at udvikle en ny 
indsats rettet mod elever, der har svært 

ved at deltage i skolen og er i risiko for ikke 
at bestå deres 9. klasses afgangseksamen.

Et første skridt i udviklingen var et omfat-
tende eksplorativt forstudie med 60 unge 
i alderen 10-18 år og 25 dybdegående in-
terviews. Med afsæt i indsigter fra de unge 
om deres oplevelser med skolen blev ret-
ningen for den videre udvikling af indsat-
sen sat i samarbejde med skoleforvaltnin-
ger, ungecentre, uddannelsesvejledere 
og lærere.

I udviklingen af Back in Business har vi 
været nysgerrige på at undersøge tre cen-
trale spørgsmål:

• Kan et udvidet og målrettet lærings-
forløb med tre ugers virksomheds-
praktik kickstarte skoletrætte elevers 
lyst til at gå i skole?

• Hvordan kan oplevelser fra virksom-
hedspraktikken gavne skoleelever, så 
de efterfølgende lærer mere i skolen?

• Hvordan fastholder og anvender vi 
den læring og erfaring som eleverne 
har fået i virksomhedspraktikken når 
de kommer tilbage i skolen?



Eksplorative studier

Feltstudier blandt 60 drenge i alderen 
10-18 år og dybdegående interviews med 
25. Analyse af kvalitative indsigter og udvik-
lingsmuligheder.

Brugerundersøgelse 

Interviews med 9 elever i udskolingen, som 
har erfaringer med at lære i andre kontek-
ster end skolen. 

Samskabelse
Udvikling af indsatsens primære indhold i 
samarbejde med elever, lærere, virksomhe-
der og fageksperter.

Indsatsudvikling og
implementeringsmodel 

Workshops med deltagende lærere og 
virksomheder. 34 dybdegående interviews 
med elever, forældre, lærere, praktikværter 
og UU-vejledere, servicebeskrivelse, 
læringsmateriale, værktøjer og produkter.

Pilotimplementering 
& evaluering

Pilotprojekter i flere kommuner på udvalgte 
skoler med en større gruppe elever, lærere 
og virksomheder. Opbygning af lokal 
implementeringskapacitet, effektevaluering 
og kvalitativ implementeringsevaluering.

Ideer til indsatskoncept 

Feedback på koncept og indsamling af 
viden blandt 55 centrale fageksperter og 
forskere.

Afprøvning af praktikfor-
løb
4 afprøvningsforløb med 24 elever, 20 
lærere og uddannelsesvejledere i 
udskolingen, 22 virksomheder og 
praksiseksperter. 

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Hvordan er 
Back in Business blevet til?



AKT IV ITETSOVERS IGT

F Ø R  
P R A K T I K I  P R A K T I K

U GE  1 U GE  2 U GE  3 U GE  4 U GE  5 U GE  6 U GE  8U GE  7

I  S K O L E N

Opstar t smøde:  Lærer ,  
kontak tperson og e lev

Jobansøgning og 
mød v i r ksomheden

Førs te  arbe jdsdag Afs lu tn ing og 
d ip lom

Ugent l i g  feedback mel l em kontak tperson,  prak t i kvær t  og e lev

Velkommen t i l bage 
møde:  Lærer ,  

kontak tperson og 
e lev

Fremt idsmøde:  
Lærer ,  

kontak tperson og 
e lev

Ugent l i ge  t j ek- i n  mel l em lærer  og e lev

RFI Indsigt

Kan virksomhedspraktik 
fremme læring i skolen?

Vi har gennem flere runder proto-
typeforløb givet elever mulighed 
for at komme i en udvidet virk-

somhedspraktik på 3 uger i 8. klasse for 
at undersøge, om erfaringer fra virksom-
hedspraktikken kan overføres til skole-
konteksten. For at hjælpe de unge med 
at omsætte de nye erfaringer fra virksom-
hedspraktikken har vi udviklet et målrettet 
”tilbage i skolen”-forløb. Samlet strækker 
indsatsen sig over 8 uger.  

I afprøvningen af indsatsen har vi arbejdet 
tæt sammen med elever, lærere, virksom-
heder og uddannelsesvejledere. Dette 
har vi gjort i partnerskab med Foreningen 
Nydansker, der har stor erfaring med at 
etablere virksomhedspraktikker. I alt har 
24 elever på 9 forskellige skoler i tre kom-
muner deltaget i indsatsen og hjulpet os 
med at forfine indholdet.  

Målgruppen har været elever i 8. klasse, 
som er blevet erklæret ikke-uddannelses-
parate, og som ikke deltager i undervis-
ningen i skolen i det omfang, som deres 
lærere vurderer, at de har potentiale til.

8
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RFI Indsigt

3 centrale greb 
– på vej mod principper

Kontekstskifte

Virksomhedspraktikken til-
byder eleverne en ny kon-
tekst, hvor de får mulighed 
for at gøre sig erfaringer og 
undersøge egne potentia-
ler. 

Et lidt længere (typisk tre 
uger) praktikforløb skal 
give eleverne mulighed for 
at prøve og blive fortrolige 
med forskellige opgaver, at 
blive en del af et arbejds-
fællesskab og gøre sig nye 
erfaringer med at modtage 
og give feedback.

Empowerment

I Back in Business bliver 
eleven bakket op af 
voksne og andre unge, 
som har fokus på at skabe 
en ny fortælling om og af 
eleven. Kontaktperson, 
praktikvært, lærer og 
andre unge anerkender 
elevens gode oplevel-
ser og normaliserer den 
unges usikkerhed ved det 
nye, de skal i indsatsen. 
Samtidig er fokus på at 
give eleverne gentagne 
erfaringer med selv at give 
feedback på rammerne for 
deres opgaveløsning og 
læring.

Læreren er med 

Elevens lærere spiller 
en central rolle i Back in 
Business. Eleven bliver 
fulgt af én af sine lærere 
før, under og efter praktik-
ken. Når eleven kommer 
tilbage i skole efter prak-
tikken, skal læreren bruge 
sit indblik i praktikken til at 
samarbejde med eleven 
om at gøre erfaringerne 
relevante og brugbare i 
skolen. Sammen skal de 
skabe nye rammer for og 
hjælpe eleven med at få 
gode oplevelser med at 
deltage aktivt i skolen og 
med tiden gøre disse erfa-
ringer til ændrede vaner.

Vores prototypeforløb bliver udviklet i en stadig dialog mellem bruger-
drevne indsigter, praksisviden og forskning. Vores udgangspunkt har 
været tre centrale greb, som på sigt skal munde ud i formulering af nogle 
bærende principper for Back in Business.

9
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"

Hvad siger eleverne om at være 
med i Back in Business? 
Virksomhedspraktikkens potentiale er, at det er en anden kontekst 
udenfor skolen, som giver eleverne mulighed for at agere anderledes 
og skabe nye erfaringer med at deltage. Her oplever eleverne at møde 
andre forventninger, og de får samtidig oplevelser med at bidrage og 
overskride grænser for, hvad de troede, de kunne. Elevernes lærere følger 
denne udvikling gennem praktikken, og det giver eleverne ny motivation 
for at yde en større indsats, når de er tilbage i skolen.

"Det overraskede mig, at jeg var 
god til sådan noget. At jeg var god 
til at være i praktik, god til at bruge 
maskinerne og sådan noget. At jeg 
kunne det. Jeg synes bare, det er ret 
godt, når man kun er 13. (…) Han 
[praktikværten] sagde, at når jeg 
havde fået det at vide en gang, så 
kunne jeg det. Jeg gik lige til opga-
ven og sådan noget.”

Interviewer: Er du vant til at høre 
sådan noget?

”Nej, det var kun gode ting, så …”

– Marie, elev i 8. klasse
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"Jeg glædede mig til at se de an-
dre tilbage i skolen, men jeg var 
også sådan: okay nu har jeg lige 
været på praktik i 3 uger, så nu 
skal jeg heller ikke stå og læne 
mig tilbage.”

– Dennis, elev i 8. klasse

"Som jeg sagde, så er jeg ikke så god 
til matematik. Men min matematiklæ-
rer sagde til mig: Hvordan er det, du 
har haft det i praktik? Så sagde jeg til 
ham: ”Jeg har haft det godt, jeg har 
lært meget”. Så siger han til mig, det 
kan vi godt teste af. Så hver gang, det 
er, at jeg har matematik i to lektioner, 
så skal jeg komme op med mindst tre 
spørgsmål, hvis det er, jeg undrer mig 
over noget. Så det har jeg gjort et par 
gange"

Interviewer: Tror du, han har lagt mær-
ke til det?

”Det tror jeg, fordi han var rigtig cho-
keret, da det var, at jeg tog min hånd 
op. Så sagde han: ”Ahmed?! Du har 
hånden oppe?! Hvad vil du sige? Jeg 
håber ikke, det er noget med, om du 
må gå på toilettet eller få noget vand 
eller sådan noget ik”. Så siger jeg: ”Nej, 
nej, jeg vil spørge om det her.” [Ahmed 
smiler og efterligner, hvordan hans 
lærer måbede]"

- Ahmed, elev i 8. klasse
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Hvad siger lærerne om at være 
med i Back in Business? 

 
"Når indsatsen slutter officielt, så 
bliver det mit job at minde min 
elev om alt det gode. Det er også 
i min interesse, at han får en bedre 
karakter, at han er aktiv og kan se 
en mening med det. Jeg gør det 
også med mine andre elever, men 
det er på en måde sjovere at gøre 
det nu med ham, fordi vi har den 
historie sammen. Og den fælles 
oplevelse. Han har siddet og rost 
mig, og jeg har siddet og rost ham. 
Vi vil gerne opnå noget sammen.”

- Bente, engelsklærer
 i 8. klasse

"Mine drenge var meget skoletræt-
te og kunne ikke se meningen i at 
gå i skole mere. Så satte de sig de 
her mål, inden forløbet gik i gang, 
og efterfølgende kunne de så vise 
mig: ”Prøv at se, det her er jeg 
rykket på”. Nu hvor vi er trekvart år 
efter, så profiterer de stadig af det. 
Og de siger: Mette, hvis vi bliver 
skoletrætte, skal vi nok komme og 
sige til, men nu ved vi, hvad der er 
på den anden side."

- Mette, dansklærer
 i 8. klasse

”Det er i virkeligheden blevet tyde-
ligere for mig, hvad den unge skal 
arbejde med, og hvor jeg skal prø-
ve at sætte ind. Hvordan jeg bedst 
kan hjælpe hende, og hvad hun 
har brug for i skolen (…) Det fede 
er, at hun er blevet bevidst om, 
hvad hun kan. Hun kan være ser-
viceminded, sød og udadvendt.”

- Henning, dansklærer
 i 8. klasse

Lærerne fortæller, at det at se deres elev udvikle sig i en anden kontekst 
end skolen giver mulighed for at samarbejde med eleven på en ny måde 
med udgangspunkt i konkrete og positive oplevelser. De forskellige 
aktiviteter og greb i indsatsen, hvor der er fokus på de unges styrker, 
øvebaner og at træne i at give feedback til hinanden, er med til at styrke 
deres relation og inspirerer lærerne til at gribe undervisningen an på en 
anden måde. 

12
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L Æ R E R

PRA K T I K VÆ RT

E L E V

K
O

N TA K T P E R S O
N

F O R Æ L D E R

Rolle: At skabe nye oplevelser
Skal give eleven arbejdsopgaver 
med et passende niveau af udfor-
dringer, så det muliggør at få nye 
erfaringer.
Skal sørge for, at eleven inkluderes i 
arbejdsfælleskabet og føler sig tryg 
på arbejdspladsen.

Rolle: At skabe 
sammenhængskraft
Er bindeleddet og skal dele og 
forstørre elevens nye erfaringer og 
gode vaner. Skal koordinere kon-
takten mellem de øvrige aktører og 
være sparringspartner. 
Er tæt på eleven og skal støtte og 
sikre elevens trivsel undervejs. 

Rolle: At skabe overførsler
Skal bevidne elevens oplevelser og 
erfaringer i praktikken.
Skal bruge sit indblik til at skabe 
gode betingelser for elevens læring 
i skolen. Skal brobygge til elevens 
øvrige lærere.

Rolle: At få og dele erfaringer
Skal sætte sig mål for, hvad han/hun 
gerne vil øve sig i under praktikken. 
Skal øve sig i at give feedback til 
andre. Skal støtte andre unge i ind-
satsen og udveksle erfaringer med 
dem. 

Rolle: At bakke op
Kan støtte elevens udvikling ved at 
være nysgerrig, spørge ind og tale 
om de ting, som eleven oplever i 
praktikken og skal øve sig på tilbage 
i skolen. 

Får mulighed for at få positive for-
tællinger om sit barns evner i en 
anden kontekst, som kan bruges på 
længere sigt. Sikrer at barnet møder 
op i praktik og i skolen. 

Succes gennem en fælles indsats
De elever, der deltager i Back in Business, er omgivet af personer, der 
tager medansvar for at gøre indsatsen til en god oplevelse og sikre, at 
de nye erfaringer bliver taget med tilbage i skolen. Eleven er ikke alene i 
indsatsen, men bliver bakket op af voksne og andre unge i virksomheden, 
på skolen og i overgangene derimellem.
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“En uge kan de kun lige snuse til 
det. 3 uger gør, at de falder ind i en 
rytme og får lov til meget mere. De 
skal ikke bare bruge en uge på at 
gøre rent på hylder (...). Det er ikke 
tilfældet her, for så går de bare til 
deres kontaktperson. Ellers vil de 
ikke turde at sige det, så tages der 
fat, og det bliver en fed praktik for 
alle” 

- Per, Uddannelsesvejleder

"Jeg kunne godt ønske for en hel 
masse unge, at der ville være meget 
mere af den her slags. Nu er disse 
ikke-uddannelsesparate. Men der er 
også mange stille piger og drenge, 
som klarer sig vildt godt i skolen, 
men som mangler noget på det 
sociale, mangler at komme ud og få 
en anden oplevelse, end det kører 
med skolen. Forløbet giver indsats 
for så mange.”  

- Anette, Uddannelsesvejleder

Hvad siger uddannelses-
vejlederne om at være med i 
Back in Business? 
I afprøvningen af indsatsen er uddannelsesvejledere i fire kommuner 
blevet lært op i rollen som kontaktperson. Uddannelsesvejlederne ser, at 
indsatsen har et stort potentiale, da et udvidet praktikforløb, hvor flere 
voksne er inddraget, skaber et godt afsæt for en fælles indsats om den 
unges skolegang og udvikling. 

“Det at have 3 uger frem for at have 
en almindelig erhvervspraktik giver 
alt andet lige mulighed for at få flere 
erfaringer og mulighed for at kunne 
se en udvikling, og det gælder både 
den unge, forældrene og lærerne. 
For det her med, at lærerne også er 
koblet på, adskiller sig fra de almin-
delige praktikker. Her er lærerne 
inviteret med fra starten. (…) Det er 
ikke en isoleret aktivitet, som man 
går ud og gør, og så er man tilbage 
til skolen, som man plejer.”

- Christina, 
Uddannelsesvejleder
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E leverne fortæller, at de i løbet af 
de tre uger i praktik går fra spændt 
nervøsitet til at blive mere fortroli-

ge med deres opgaver, arbejdspladsen 
og deres kollegaer. Det giver dem flere 
succesoplevelser, da de oplever at kunne 
mestre opgaver, som fx kundebetjening 
eller varesortering, som før var nye og ud-
fordrende. 

# 1 At mestre en ny verden

”Den første dag var jeg virkelig nervøs. 
Jeg var bange for at skuffe dem. Jeg 
ville bare i gang hurtigt, men jeg hav-
de en foran mig, som hjalp mig. (…) 
Anden uge var meget stille og rolig. 
Jo flere dage jeg var der, jo flere plig-
ter eller jobs fik jeg (…) Så kommer vi 
til 3. uge, hvor jeg faktisk begynder at 
vænne mig til stedet og menneskene, 
som er der. Der er ligesom ikke altid 
en foran mig, så jeg er meget, meget 
selvstændig"

- Aydin, elev i 8. klasse

Indsigter fra de unge, 
som har været med
Gennem interviews og samtaler med eleverne, der har været med i Back in 
Business, har vi opnået flere centrale indsigter, der peger på både potentialer 
ved indsatsen og nye udviklingsspørgsmål.



Det sociale er øverst på elevernes 
dagsorden. De er draget af at være 
sammen med unge på deres egen 

alder, og de spejler sig i hinanden. Elever-
ne griber derfor i høj grad mulighederne 
for at følges med andre unge, der også del-
tager i indsatsen. Derudover giver praktik-
ken dem mulighed for nye bekendtskaber 
med bl.a. kunder og kollegaer.

# 2 Det er rart at følges ad
"Først syntes jeg, det var lidt lang tid at 
være væk fra skolen og kammeraterne, 
og jeg syntes, det var svært at skulle 
alene afsted. Jeg tænkte, at hvis jeg nu 
bare havde en at være sammen med 
i pauserne … (…) Men min kammerat, 
han tog det så også, og så kunne vi 
være fælles om at få fællespauser. Det 
var godt at have en at støtte sig op ad”

”En af de sidste dage, hvor der kom en 
reol ind, så kom der en af de unge, en, 
der var yngre end de andre … en på 
min alder. Det var lidt federe at sidde 
og samle reolen med ham. Han var på 
min alder, så der var lidt mere at tale 
om”

-  John, elev i 8. klasse
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At vende tilbage til skolen efter 
praktikken giver eleverne en øget 
motivation for forandring og for 

at indtage en ny position og bevise deres 
værd overfor deres lærere. Efter noget tid 
er det for nogle af eleverne dog en udfor-
dring at fastholde motivationen, og der er 
brug for, at andre støtter dem i at holde 
fast i de nye gode vaner.

# 3 Når energien ebber ud

"Det er godt at vende tilbage til sko-
len, fordi du får ny motivation, fordi du 
har været lidt væk fra det. Men efter en 
måned så savner du praktikken, fordi 
skolen er hård.” 

- Marie, elev i 8. klasse

Kontaktpersonen har efterladt et af-
gørende aftryk på eleverne og deres 
oplevelser af indsatsen. Kontaktper-

sonen spiller en vigtig rolle for de unge, 
både som støtte undervejs og som den, 
der hjælper dem med at skabe mening og 
sammenhæng i indsatsen.

# 4 En hjælpende hånd

”Han er der altid. Jeg ringede kl. 7, 
men han svarede på første opkald 
og spurgte, om der var noget han 
kunne hjælpe med. Det var der så. 
(…) Jeg kunne nok godt snakke 
med min chef, men jeg tror bare, 
jeg holder mig til min kontaktper-
son. Han har ligesom hentydet til, 
at jeg bare skal skrive, hvis der er 
noget.  Det gjorde chefen også, 
men det er bare noget andet"

- Bahar, elev i 8. klasse



Centrale udviklingsspørgsmål
Med afsæt i de indsigter og læringer, vi har fået gennem vores første del af 
udviklingsfasen, kan vi nu tegne konturerne af en indsats og definere ind-
holdet i form af kerneelementer og aktiviteter før, under og efter virksom-
hedspraktikken. 

Der er fortsat uafklarede spørgsmål og indhold, der skal udvikles, afprøves 
og forfines. Derfor gennemfører vi yderligere prototypeafprøvninger og en 
større pilotimplementering sammen med elever, lærere, uddannelsesvejle-
dere og skoleforvaltninger i flere kommuner. I den sidste del af udviklings-
fasen vil vi søge at få viden om særligt fire udviklingsspørgsmål, der skal 
styrke indsatsen:
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Hvordan kan vi forstærke det potentiale, som ligger i at ele-
verne følges ad og kan inspirere og støtte hinanden under-
vejs? 
Vi afprøver, at elever, der deltager i indsatsen og går i samme skole, mødes i 
ungegrupper både før, under og efter praktikken for at kunne forberede sig 
sammen, dele hinandens oplevelser og erfaringer fra praktikken og støtte 
hinanden med at holde fast i de gode vaner tilbage i skolen.

Hvordan fastholder og nærer vi bedst elevernes motivation 
for forandring, når de vender tilbage til skolen? 
Med input fra forskning, bl.a. i læringsoverførsel mellem kontekster og ud-
vikling og fastholdelse af nye vaner, videreudvikler vi samarbejdet mellem 
lærere og elever tilbage i skolen. Fokus er dels på, at lærer og elev i fæl-
lesskab skal finde frem til konkrete ting, som eleven skal øve sig på tilbage 
i skolen, og dels på, at læreren skaber bedre rammer og mulighed for, at 
eleven kan lykkes med sine mål. Eksempelvis kan et mål være, at eleven skal 
blive bedre til at færdiggøre sine opgaver. Konkrete øvebaner kan her være 
at spørge om hjælp, når man går i stå, få lov til at holde en kort pause eller 
få et klap på skulderen, når man lykkes. 

Hvilke opgaver skal løftes i rollen som kontaktperson og 
hvordan kan positionen udføres af fagprofessionelle i skole-
sektoren? 
I udviklingen af indsatsen har rollen som kontaktperson været dækket af 
udvalgte fagpersoner med viden og erfaring i arbejdet med skoletrætte 
unge og samarbejde med virksomheder og lærere. I en udvidet afprøvning 
af indsatsen skal kontaktpersonen rekrutteres blandt medarbejdere i den 
lokale skolesektor. Desuden skal funktionen som kontaktperson afklares, 
beskrives og tilpasses, så indsatsen kan implementeres på skala og på tværs 
af kommuner.

Hvordan implementeres indsatsen effektivt og hvordan for-
ankres den med størst mulig kvalitet i den kommunale skole-
forvaltning eller ungeenhed?
Der skal indhentes erfaringer med implementeringsprocessen, hvor ansva-
ret for at forberede og gennemføre indsatsen i højere grad ligger hos de 
kommunale samarbejdspartnere. Dertil skal der indhentes erfaringer med 
at forankre indsatsen i den kommunale skoleforvaltning eller kommunens 
ungeenhed, så indsatsen kan afprøves i større skala.
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Baggrund: Flere unge risikerer 
i fremtiden at stå uden en 
kompetencegivende uddannelse

Et betydeligt antal unge risikerer 
aldrig at få en fast tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, hvor flere ufaglærte 

kæmper om stadig færre jobs. Mange af 
de unge, som ikke får fodfæste på arbejds-
markedet, forlader grundskolen uden de 
nødvendige faglige kompetencer. Af de 
elever, der gik til folkeskolens 9. klasse af-
gangseksamen i sommeren 2019, fik 16,4 
procent eller knap 7.000 elever ikke en ad-
gangsgivende eksamen til videre uddan-
nelse.1

Både for de unge selv og for samfundet 
har det store konsekvenser ikke at få en 
kompetencegivende uddannelse. Hvis 
uddannelsesniveauet for personer med 
grundskole som højest fuldførte uddan-
nelse fik en kompetencegivende uddan-
nelse, vil det have betydelige langsigtede 
menneskelige og samfundsøkonomiske 
gevinster i form af en mere veluddannet 
befolkning og øget selvforsørgelse.² 

Tidligere har der ikke været adgangskrav 
for optagelse på en ungdomsuddannelse, 
der giver videre adgang til en kompeten-
cegivende uddannelse og dermed en kar-
riere som faglært. Siden 2015 har elever, 
der gerne vil optages på en erhvervsud-
dannelse, skullet leve op til et krav om 
som minimum at have karakteren 2 i gen-
nemsnit i dansk og matematik. I 2018 blev 
kravene yderligere skærpet (se boks på 
næste side). Med indførelsen af adgangs-
krav er afgangsprøven fra grundskolen 
blevet den eneste direkte adgangsbillet til 
videre uddannelse for unge.

Med de skærpede adgangskrav er der en 
reel risiko for, at andelen af unge uden en 
kompetencegivende uddannelse i frem-
tiden vil stige. Der er derfor brug for at 
udvikle løsninger, der gør det muligt for 
flere unge at få udbytte af deres uddannel-
se i både grundskolen og på ungdomsud-
dannelserne.

¹ ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Populationen og de bagvedliggende beregninger er nærmere beskrevet i det tekniske 
baggrundsnotet: Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse. 

² ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed undersøgte i 2018 gevinsterne ved øget uddannelse. Hvis 10.000 personer med grundsko-
len som højest fuldførte uddannelse fik en kompetencegivende uddannelse, svarende til uddannelsessammensætningen i Danmark, 
vil BNP årligt stige med 1 mia. kr. frem mod 2030. 
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Hvad kræver det at 
blive optaget på en 
erhvervsuddannelse?

I 2015 blev der indført nye optagelseskrav for unge, der ønsker at blive 
optaget på en erhvervsuddannelse: 

• Eleverne skal som minimum have karakteren 2 i gennemsnit i både 
dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig). 

Fra 2018 blev kravene yderligere skærpede:

• Eleverne skal bestå grundskolens afgangseksamen i sin helhed. Det 
betyder, at elever mindst skal have 2 i gennemsnit i alle de lovbund-
ne prøver (dansk, matematik, engelsk, fællesprøven i fysik/kemi, 
biologi og geografi) og i to udtræksfag.

• Eleverne skal vurderes uddannelsesparate. For at elever er uddan-
nelsesparate, skal skolen vurdere, at eleverne opfylder de faglige, 
sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på 
en erhvervsuddannelse. 

Elever som ikke opfylder adgangskravene har mulighed for at blive 
optaget gennem en optagelsesprøve og/eller en samtale på den ønskede 
erhvervsskole. Der er også krav for at blive optaget på en gymnasial ud-
dannelse – de er højere end optagelseskravene til erhvervsuddannelserne. 



Kontaktinformation

Programchef Tanja Steffe Nøhr kan kontaktes på mail:
tsn@rfintervention.dk

Projektleder Johanne Bergmann kan kontaktes på mail:
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www.rockwoolfonden.dk

Samarbejdspartnere:



RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventions-
enhed skaber vi ny viden om, hvordan 
vi løser samfundets udfordringer. Det 
gør vi ved at kombinere forskning, 
social innovation og praksisviden og 
ved at samarbejde med eksterne part-
nere, der vil finde nye veje sammen 
med os. RFI-modellen spænder over 
fire faser, hvor forskning, social inno-
vation og praksisviden vekselvirker 
og sammen skaber grundstenen for 
vores indsatser. 

Vores indsats målrettet elever i ud-
skolingen, der er i fare for ikke at få 
en adgangsgivende eksamen, befin-
der sig i RFI-modellens fase 2: Design 
og prototype. I denne fase afprø-
ver vi prototyper, og ved løbende at 
skifte mellem udvikling og afprøvning 
bliver vi klogere på, hvor og hvordan 
der kan skabes positiv forandring, 
som også kan realiseres i praksis.








