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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 
forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper. 

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?
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Hvordan gør vi det muligt for f lere unge at 
gennemføre en erhvervsuddannelse?

Kilde: Danmarks Statistik, 2018, Nyt fra Danmarks Statistik den 4. april 2018 nr. 130. Fundet på denne 
hjemmeside:  https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=26821 

1

Kilde: Jakobsen, 2015, Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen, SFI.2

Ud af 50.000 elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 2012, var det kun 52 pct., der var udlært 
indenfor den fagretning, de startede på, 5 års efter (Danmarks Statistik, 2018).
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Sammen med en række erhvervs-
skoler er ROCKWOOL Fondens In-
terventionsenhed i gang med at 

udvikle og afprøve en ny indsats, der kan 
få flere unge godt igennem en erhvervs-
uddannelse. Vores ønske er at effekteva-
luere indsatsen sammen med et større 
antal erhvervsskoler og dermed bidrage 
med ny viden om, hvad der virker, så flere 
unge kan gennemføre den erhvervsud-
dannelse, de starter på.

I 2017 havde næsten en tredjedel af 25-
årige i Danmark ikke gennemført en ung-
domsuddannelse. Denne gruppe unge er 
i risiko for at få en dårligere fremtidig ar-
bejdsmarkedstilknytning sammenlignet 
med personer med en ungdomsuddan-
nelse.

Mange unge starter på en erhvervsud-
dannelse, men stopper igen efter kort tid. 
Kun cirka halvdelen af de elever, der på-
begynder en erhvervsuddannelse, ender 
med at blive udlært indenfor deres fag. 
En del elever stopper allerede i løbet 
af deres 20 ugers grundforløb 2 (GF2). 
Sådan har det set ud i mange år, og på 
trods af, at der er arbejdet intenst på at 
finde nye veje og løsninger, er der be-
grænset viden om, hvor og hvordan man 
som erhvervsskole skal sætte ind for at 
øge antallet af elever, der gennemfører. 

Hvordan sikrer man, at alle elever fra dag 
ét oplever, at de hører til på en erhvervs-
skole og bliver inviteret ind i det faglige 
fællesskab? Hvordan giver vi eleverne 
reelle og virkelighedsnære erfaringer 
med det fag, de er startet på?  Kan disse 
erfaringer gøre de unge klogere på, hvilke 
muligheder faget rummer for dem? Vil 
det gøre, at flere vælger at gennemføre  
uddannelsen? Hvordan kan nye indsatser 
implementeres i et undervisningsforløb, 
hvor mange faglige mål skal nås?  ROCK-
WOOL Fondens Interventionsenhed ar-
bejder på at finde svar på disse spørgs-
mål i et tæt samarbejde med en række 
erhvervsskoler, elever og virksomheder. 
Derudover deltager forskere fra Copen-
hagen Business School med analyser af 
erhvervsskolernes administrative data.

Vores fokus for denne rapport er ”elever-
nes stemme”. Vi præsenterer de indsigter, 
vi har fået gennem samtaler med elever 
på erhvervsskoler. Vi har været nysgerrige 
på at lære om elevernes oplevelser, erfa-
ringer, ønsker og behov, når de går på en 
erhvervsskole. Med afsæt i disse indsigter 
har vi formuleret et såkaldt mulighedsrum 
for nytænkning, hvor vi ser et potentiale 
for at intervenere, for at flere unge kan 
gennemføre den erhvervsuddannelse, de 
starter på. 

1

2

3

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=26821
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Hvad er et 
mulighedsrum?
1. En ny forståelse af en problem-

stilling, som åbner op for at 
tænke løsninger i nye baner. 

og/eller

2. En erkendelse af, at der ligger et 
uforløst potentiale i at gentænke 
den måde, hvorpå eksisterende 
og helt nye ressourcer bringes 
i spil i arbejdet med at løse en 
problemstilling.

I det fokus, vi har valgt for vores indsats-
udvikling, ser vi et potentiale i at arbejde 
indenfor disse to mulighedsrum: 

1. At nedtone fokus på, at eleverne skal 
være afklarede i deres uddannelses-
valg, når de starter på et grundforløb 
på en erhvervsskole. I stedet ønsker vi 
at fokusere mere på, at eleverne tidligt 
opbygger branchekendskab, får reelle 
erfaringer med faget og starter op-
bygningen af professionelle netværk.    

2. At nedtone fokus på elevernes indivi-
duelle mål på grundforløbet og foku-
sere mere på at etablere faglige fæl-
lesskaber mellem eleverne i klassen. 

Vi arbejder aktuelt på at udvikle og 
afprøve konkrete greb og tiltag, der 
kan implementeres på erhvervsskoler. 
Gennem konkrete afprøvninger vil vi få 
tilbagemeldinger, der vil lære os mere 
om relevansen af og udmøntningen af 
dette fokus.   
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RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventi-
onsenhed skaber vi ny viden om, 
hvordan vi løser samfundets udfor-
dringer. Det gør vi ved at kombinere 
forskning, social innovation og prak-
sisviden og ved at samarbejde med 
eksterne partnere, der vil finde nye 
veje sammen med os. RFI-modellen 
spænder over 4 faser, hvor forsk-
ning, social innovation og praksisvi-
den vekselvirker og sammen skaber 

grundstenen for vores indsatser. 
Vores initiativ målrettet øget elev-
gennemførelse på erhvervsskoler er 
i RFI-modellens fase 2: Design og 
prototype. I denne fase afprøver 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. 



Hvad arbejder vi aktuelt med?

Vi samarbejder med erhvervssko-
lerne NEXT, Aarhus TECH, EUC 
Sjælland, Syddansk Erhvervsskole, 

TECHCOLLEGE og CELF om indsatsud-
vikling og/eller dataanalyser. Derudover 
har vi etableret et EUD innovatørnetværk 
med en bredere kreds af erhvervssko-
ler, hvor der ved det seneste arrange-
ment var deltagelse af 19 erhvervsskoler. 
Disse skoler har løbende givet værdifulde 
inputs til vores indsatsudvikling.

Vi arbejder aktuelt sammen med lærere 
og elever på tre grundforløbshold på 
NEXT. For at sikre, at vi arbejder med ud-
dannelser, der bredt repræsenterer det 
samlede erhvervsskolefelt, har vi udvalgt 
én faglinje indenfor hvert af de tre store 
områder: Bygge og Anlæg, Industri og 
Produktion samt Business, men vores mål 
er at udvikle en indsats, der er relevant på 
tværs af forskellige faglige uddannelser.  

6
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Kan data fra erhvervsskolernes 
administrative systemer give os 
ny relevant viden? 

Forskerne Fane Groes og Edith 
Madsen fra Copenhagen Business 
School indsamler administrative 

data fra en række erhvervsskoler. Er-
hvervsskoledata kobles med registerdata 
fra Danmarks Statistik med henblik på at 
analysere følgende problemstillinger: 

1. Hvilke baggrundskarakteristika har 
betydning for, om en elev gennemfører 
en erhvervsuddannelse?

2. Hvordan ser typiske forløb ud for 
elever, der starter på en erhvervsud-
dannelse? Hvor mange går direkte 
fra grundforløb til hovedforløb, hvor 

mange gentager grundforløb? Hvad 
sker der med de elever, som falder fra? 
Starter de i anden uddannelse, job, 
eller er de uden for arbejdsmarkedet? 

3. Hvordan hænger elevernes fravær 
på skolen sammen med deres sandsyn-
lighed for at falde fra uddannelsen?

Det er bl.a. disse spørgsmål, som vi er 
nysgerrige efter at finde svar på. Den 
viden, vi får gennem disse dataanalyser, 
bruger vi til løbende at informere vores 
indsatsudvikling. Analysernes resultater 
forventes offentliggjort i 2020.     
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Hvilke spørgsmål guider 
vores indsatsudvikling?    

Hører jeg til på skolen, eller er det 
bedre, jeg stopper? Det er et 
spørgsmål, der optager meget 

tankevirksomhed for mange unge i almin-
delighed og i særdeleshed for de elever, 
der er i risiko for ikke at gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Vi ved fra forskning, 
at det har særlig stor betydning for unge 
mennesker, hvis de oplever at blive eks-

Blakemore, Sarah-Jayne. 2018. Inventing Ourselves: The Secret Life of the Teenage Brain. New York: 
Doubleday

4

kluderet fra et fællesskab. Hvis unge be-
gynder at dømme sig selv ude fra et fæl-
lesskab, er de tilbøjelige til selv at melde 
sig ud.   

I det følgende præsenterer vi de indsig-
ter fra eleverne, der primært har guidet 
vores fokus for indsatsudviklingen.  

4
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2017
I efteråret 2017 lavede vi eksplora-
tive feltstudier på to erhvervsskoler. 
Vores indsigter herfra bygger på: 

• 20 dages feltstudier på er-
hvervsskoler 

• 12 uddybende interviews 
med elever 

I vores indsatsudvikling arbejder vi 
med forskellige datakilder som ek-
sempelvis deltagerobservationer, 
interviews, prototypeafprøvninger 
og workshops. Det datagrundlag, vi 
bygger vores indsigter og læringer 
på i dette initiativ, er:

Datagrundlag 
2018 
I efteråret 2018 afprøvede vi tre for-
skellige prototyper/indsatser på tre 
forskellige skoler. Vores indsigter 
herfra bygger på: 

• 15 dages feltarbejde på er-
hvervsskoler med implemente-
ringsaktiviteter med dialoger 
med elever og lærere

• 35 uddybende interviews med 
elever 

• 6 workshops med elever 

2019 
I foråret 2019 lavede vi feltstudier på 
flere faglinjer på en erhvervsskole. 
Vores indsigter herfra bygger på: 

• 12 dages feltarbejde på er-
hvervsskoler

• 40 interviews med elever 
• 8 workshops
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Afklarethed 
Erhvervsskolernes grundforløb 2 varer 
kun 20 uger, og inden eleverne kan gå 
videre til hovedforløbet, er der en grund-
forløbsprøve, der skal bestås. Mange af 
de elever og lærere, vi har talt med på er-
hvervsskoler, oplever, at de har travlt med 
at nå at lære alle de faglige færdigheder, 
man skal have for at bestå grundforløbs-
prøven. En del elever giver udtryk for, at 
de oplever at blive mødt med et fokus 
på, at ’man skal virkelig ville den her ud-
dannelse’, at man skal være afklaret for 
at kunne nå at lære alle de faglige krav, 
der er på grundforløbet på en erhvervs-
uddannelse. Vi har lært, at dette fokus 

medvirker til, at nogle elever konstaterer, 
at de ikke rigtigt hører til og nok ikke kan 
lykkes på skolen og bidrage til det faglige 
fællesskab, fordi de starter med et andet 
udgangspunkt. 

De elever, som vi har snakket med, har 
alle været motivereret for at gennemføre 
uddannelsen, når de starter. De tror, at de 
har fundet et fag, som de vil blive glade 
for at arbejde indenfor. Men de er også 
startet med det udgangspunkt at lære 
faget bedre at kende og for at finde ud af, 
hvilke muligheder faget rummer for dem

Mulighedsrum 1
At nedtone fokus på, at elevernes skal være afklaret i deres ud-
dannelsesvalg, når de starter på et grundforløb på en erhvervs-
skole. I stedet ønsker vi at fokusere mere på, at eleverne tidligt 
opbygger branchekendskab, får reelle erfaringer med faget og 
starter opbygningen af professionelle netværk.       
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 Da jeg startede på murer, vidste 
jeg intet om faget. Da jeg startede, var 
det noget helt nyt for mig. Der var nogen 
af de andre på holdet, som vidste meget 
mere om murer end mig, da vi startede. 
Jeg følte mig som den dumme i klassen, 
fordi jeg skulle hen og spørge en af de 
gode elever, om væggen var rigtig”

/ Murerelev

"  Mine venner og familie har for-
talt, at der er gode vilkår indenfor pro-
cesoperatør, og derfor vil jeg gerne prø-
ve det af. Jeg har hørt, at man får god 
løn, omkring 43.000 kr. har jeg hørt”. 

/ Procesoperatørelev 

"
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 Altså der blev tit sagt ’amen du 
skal have det helt inde i hjertet’ og ’du 
skal virkelig gide det her, for at du over-
hovedet kan blive en god murer’ og alt-
så sådan noget der, ik. Hvor man sad og 
tænkte sådan der ’okay, hvorfor behøver 
man at have det helt inde i hjertet?’ Vi 
fik tit at vide ’amen du skal virkelig ville 
det her – du kan lige så godt droppe det, 
hvis du ikke har det helt inde i hjertet’ – 
det blev ordret sagt, at man kunne lige 
så godt droppe det, hvis man ikke havde 
det helt inde i hjertet. Så er det jo klart, 
så sidder man og tænker, ’okay, jeg har 
det sgu ikke helt inde i hjertet – skal jeg 
så bare hoppe ud nu, eller hvordan?” 

/ Elev, der er stoppet på murer-
uddannelsen

"
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En del af de elever, vi har snakket med, 
fokuserer meget på deres faglige kunnen 
og på de færdigheder, de skal lære for at 
kunne bestå grundforløbsprøven efter 20 
uger. Det starter allerede tidligt i grund-
forløbet, og flere elever fortæller, at de 
mister troen på, at de kan nå at lære alt 
det faglige, når enkeltepisoder er svære. 
Det kan medvirke til, at det kan være svært 
at komme i skole den næste dag, og over-
vejelser om at stoppe kan begynde at 
melde sig.  

 Når det bliver svært for folk, så 
kommer tanken hurtigt hen til – er det 
her noget for mig. Når man bliver i tvivl 
om dette, så mister man modet og træk-
ker sig lidt tilbage”.  

/ Frisørelev

 Jeg kunne alle de andre ting, 
bare ikke det her. Det ødelagde simpelt-
hen min dag. Jeg havde bare ikke lyst til 
at komme i skole næste dag”. 

/ Detailelev  

"

"
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Vi ser et potentiale i, at fokus i højere grad 
flyttes hen imod at give eleverne bredere 
branchenære erfaringer og professionel-
le netværk allerede på deres grundforløb. 
Som supplement til de faglige færdighe-
der rummer dette fokus også alt det, man  
i øvrigt skal kunne som elev i en virksom-
hed. Eksempelvis kendskab til sociale 
spilleregler, kollegiale samværsformer og 
kundekontakten på forskellige virksom-
heder: Hvordan og hvornår stiller man 
spørgsmål, hvis man er i tvivl? Hvordan 
arbejder man sammen med de andre kol-
legaer?  Hvad gør man, hvis man har lavet 
en fejl? Hvad er god kundeservice i bran-
chen? - Alt det, som mester også lægger 
vægt på.     

Igennem vores udvikling har vi lært, at 
det er vigtigt for mange af de elever, 
der vælger en erhvervsskole, at de laver 
noget, der har værdi for andre – helst for 
mennesker i ”den virkelige verden”. Vi 
ser på den baggrund et potentiale i at 
opbygge en tættere forbindelse mellem 
elever, lærere og virksomheder allerede 
på grundforløbet. Det kan give eleverne 
virkelige erfaringer med branchen samt 
et begyndende professionelt netværk, 
som kan inspirere eleverne til at se de 
muligheder, som faget rummer for dem. 

 Jeg føler jo, at jeg står og bygger 
et hus, fordi vi både laver gulv, og vi 
har muret væggen op og lagt fliser. Jeg 
føler bare, at jeg har lavet et halvt bade-
værelse nu. Det er jo derfor, jeg er blevet 
murer, det er jo ligesom for at kunne sige 
”Hey, det har jeg lavet”. Det er bare lidt 
ærgerligt, når man så skal rive det ned 
igen, for så tænker man: ”Øv, så kan 
man ikke se, hvad jeg har lavet mere.” 
Det er bare med at få taget en helvedes 
masse billeder af det, man har lavet, for 
om et par dage er det der ikke mere." 

/ Murerelev

"

Branchekendskab 
og professionelle 
netværk   



 På den her uddannelse – hvis 
man fx har lavet en skammel, kan man 
tage den med hjem til sine forældre og 
sige: ”Den her har jeg lavet helt selv.” 
Da jeg havde lavet min skammel, smæk-
kede jeg den op på cyklen og tog den med 
hjem. Og så viste jeg den til min mor og 
min søster, og de bruger den stadigvæk, 
faktisk. Jeg havde den med hjem for fire 
dage siden, og de bruger den stadig. 
Min søster har den inde på sit værelse 
som et lille natbord." 

/ Tømrerelev

"

 Forestil dig, at du kører forbi ved 
Åboulevarden, og så kigger du lige op 
og siger: ”Nå ja, der har jeg revet bade-
værelse ned og støbt gulv.” Det ville da 
være mega fedt. Eller have været med til 
at bygge sådan et højhus ude på Vesta-
mager, dér hvor de er i gang med at byg-
ge helt sindssygt. Det ville da også være 
fedt lige at køre forbi og tænke: ”Det dér 
har jeg været med til at bygge – den der 
sten lige dér, den har jeg lagt.” 

/ Murerelev

"

15
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Indsigter fra prototypeafprøvninger  
Vi har afprøvet nye måder til at arbejde med branchekendskab på grundforløbet 
gennem indsatsen Elevbyg, som er udviklet i samarbejde med NEXT. Indsatsen 
er afprøvet og implementeret i lille skala på to grundforløbshold på tømrerud-
dannelsen. To grundforløbslærere og ca. 50 elever var involveret i afprøvningen. 
Elevbyg er ikke effektevalueret, og vi ved derfor ikke, om Elevbyg fører til, at flere 
unge gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på. De indsigter, vi vide-
regiver her, er læringer, som vi arbejder videre på i vores samlede konceptud-
vikling.   

1. Et elevsjak på 4 elever vælger en 
opgave i en opgavebank, hvor 
private kunder har indsendt ønsker 
til tømreropgaver, de gerne vil have 
lavet. Dette vil typisk være opgaver 
fra kunder, der ikke har så mange 
penge, men som derimod er flek-
sible ift. tid. Læreren har sikret, at 
opgaverne svarer nogenlunde til 
elevernes kompetencer og tid.

Indsatsen er et greb til at give elever 
på erhvervsskolens grundforløb er-
faringer med at lave et produkt, som 
kan bruges af mennesker i den virkeli-
ge verden. 

Elevbyg gennemføres over en uge 
(omkring den 9. uge i elevernes grund-
forløb 2), hvor eleverne i sjak laver en 
tømreropgave for en rigtig kunde. Der 
sker følgende i Elevbyg-ugen:   

Elevbyg  
2. Elevsjakket besøger kunden og 

aftaler detaljer omkring produktet: 
mål, materialer osv. På denne måde 
oplever eleverne, at de arbejder 
som tømrere. 

3. Eleverne arbejder på opgaven i 
værkstedet på skolen og kontakter 
løbende kunden, hvis der er behov 
for at afklare noget undervejs.

4. Læreren sørger for kvalitetssikring 
af opgaven

5. Kunden henter opgaven, giver ele-
verne feedback og betaler for pro-
duktet,svarende til materialepris.

Se video om Elevbyg her:

https://vimeo.com/357778031

https://vimeo.com/357778031


 Det har været fedt at have kun-
dekontakt. Det havde jeg ikke prøvet 
før, og det var sjovt og spændende. Og 
så var det fedt, at det var vores kunde. 
Os, der stod for det. Os, der stod for de 
små detaljer – eksempelvis hvornår vi 
skulle mødes.”

/ Tømrerelev

 Jeg er glad for, at kunden er 
tilfreds og har købt det. Og jeg er stolt 
over, at vi, selvom vi er elever, har la-
vet noget, som kunden har købt. Og hun 
sagde, at hun synes, det var rigtig flot.”

/ Tømrerelev

" "
Hvad siger eleverne?

17



Individuelle mål  
Vi har erfaret, at elever ofte oplever, at de 
bliver mødt med et fokus på ”ansvar for 
egen læring” på en erhvervsskole. Når vi 
snakker med eleverne, gemmer der sig 
for mange en nervøsitet for at gentage 
en dårlig skoleoplevelse fra folkeskolen, 
når de starter på en erhvervsskole. Denne 
nervøsitet kan forstærkes, når der lægges 
meget ansvar på den enkelte elev. 

 Jeg var bare glad for at komme i 
gang. Jeg var lidt nervøs op til, du ved. 
Man tænker: Åh nu er det skole igen. 
Bliver det hårdt? Kan jeg finde ud af 
at følge med? Kan jeg komme op? Er 
menneskerne omkring mig – er det gode 
kammerater, eller skal jeg gå i skole med 
nogle irriterende?

/ Tømrerelev

"

Mulighedsrum 2
At nedtone fokus på elevernes individuelle mål på grundforlø-
bet og fokusere mere på at etablere faglige fællesskaber mellem 
eleverne i klassen.  
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Faglige fællesskaber 
i klassen
Gennem konkrete prototypeafprøvninger 
på grundforløbshold har vi erfaret, at en 
del elever kommer længere fagligt og 
opnår flere succesoplevelser på skolen, 
når de inviteres ind i det faglige fælles-
skab på en struktureret måde. Vi ser på 
den baggrund potentialer i at fokusere 
mere på at opbygge faglige inkluderen-
de elevfællesskaber, der tager udgangs-
punkt i faglige opgaver.

I forlængelse heraf oplever en del af de 
elever, vi har snakket med, at det er van-
skeligt selv at opsøge det faglige fæl-
lesskab i klassen og eksempelvis skulle 
spørge andre klassekammerater om 
hjælp, hvis man går i stå med en opgave. 
Det kan også være grænseoverskridende 
at sige noget i plenum, hvis man ikke er 
helt sikker på, at man har det rigtige svar. 
Det kan bunde i usikkerhed, eller det kan 
være, fordi man ikke vil forstyrre de andre 
elever på holdet, som ser ud til at være 
nået meget længere end en selv. 

 Denne gang visker jeg tavlen 
ren - nu starter jeg helt forfra, for denne 
gang skal det lykkes.” 

/ Detailelev 

"  Jeg tror, der er mange, der ikke 
tør sige noget i timerne. De er bange for 
at sige noget forkert, eller at de bliver 
g jort til grin. Jeg synes bare ikke, det er 
det fedeste at sige et eller andet, og så er 
det bare helt forkert. Så vil jeg hellere 
bare holde min mund. Hvis man ved, 
det er rigtigt, vil man selvfølgelig gerne 
sige noget, men hvis ikke, vil man helle-
re bare holde mund.” 

/ Detailelev

"

 Alle kan tage en erhvervsuddan-
nelse. Det føles som et stort nederlag, 
når det bliver svært og man sidder få 
tilbage i teorilokalet.”

/ Murerelev

"
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Indsigter fra prototypeafprøvninger   
Vi har afprøvet relevansen af at opbygge faglige fællesskaber i klassen på grund-
forløbet gennem prototypeafprøvningen af indsatsen Makkerteori, som er ud-
viklet i samarbejde med EUC Sjælland. Indsatsen er afprøvet og implementeret 
i lille skala på to grundforløbshold på henholdsvis tømrer- og murerlinjen. Fire 
grundforløbslærere og ca. 50 elever var involveret i afprøvningen. Makkerteori er 
ikke effektevalueret, og vi ved derfor ikke, om Makkerteori fører til, at flere unge 
gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på. De indsigter, vi videregiver 
her, er læringer, som vi arbejder videre på i vores samlede konceptudvikling.   

Makkerteori er en måde at invitere alle 
elever til at deltage og bidrage til det 
faglige fællesskab i klassen. Det er en 
struktureret ramme for to-og-to-elev-
samarbejde, hvor eleverne har skiften-
de roller som navigatør og chauffør. 
Makkerteori er mest velegnet til teo-
retiske opgaver.  Navigatøren er den, 
der holder overblikket over opgaven 
og fortæller chaufføren, hvad denne 

Eleverne har givet os disse tilbagemel-
dinger om, hvordan de synes det var at 
arbejde med Makkerteori: 

Makkerteori

 Her skal vi jo lave det sammen. 
Ellers er folk nogle gange lidt nærige el-
ler, det ved jeg ikke, selvstændige. De vil 
bare gerne være færdige hurtigere selv.”

"

 Normalt kan jeg godt sidde og 
blive frustreret over ikke at kunne kom-
me videre.”
"

 Det er meget nemmere at koncen-
trere sig, når man har nogen at snakke 
med om opgaven. Den her midtervæg, 
den var jeg gået helt kold i, hvis jeg hav-
de siddet alene.”

"

Hvad siger eleverne?

skal gøre. Chaufføren er udføreren. 
Rollerne skifter hvert 25. minut.  In-
denfor IT-branchen har denne type af 
samarbejde vist positive effekter på 
både kvaliteten og hastigheden for-
bundet med opgaveudførelsen.   

Se video om Makkerteori her:
https://vimeo.com/357779659

https://vimeo.com/357779659


Lærerne har givet os disse tilbagemel-
dinger om, hvordan de synes det var at 
arbejde med Makkerteori: 

 Jeg får færre spørgsmål fra ele-
verne.”"
 Gennem Makkerteori har jeg set 
nogle nye sider af eleverne.” "

 Eleverne kommer længere med 
de teoretiske opgaver, end når de arbej-
der alene.” 
"

Hvad siger lærerne?

21
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Kontaktinformation

Erhvervsskoler, der er interesserede i at høre mere om mulighederne for 
at afprøve indsatsen og indgå i en kommende effektevaluering, er meget 

velkomne til at kontakte programleder Pernille Brems på 
pbr@rfintervention.dk eller telefonnummer 20537085. 

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/ungdomsuddannelse/

Samarbejdspartnere fra erhvervsskoler
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Redaktionen er afsluttet den 13. september 2019.
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