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1 Resume 
 

EUD-linjen er et frikommuneforsøg med et ungespor, som indeholder et 5-årigt udskolings- 

og erhvervsuddannelsesforløb bestående af 2 år på EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC og 

efterfølgende 3 års erhvervsuddannelse på TEC. EUD-linjen er etableret i forsøget på at 

motivere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune1.  

 

To årgange begynder og fuldfører EUD-linjen i årene 2013-2016. Nærværende 

midtvejsevaluering indbefatter kun resultater fra årgangen 2013/2014.  

 

EUD-linjen er et forløb, der kobler praktiske fag med teoretiske fag på hhv. TEC og Mørkhøj 

Skole i en sammenhængende anvendelsesorienteret undervisning. Som frikommuneforsøg 

er EUD-linjen dispenseret fra relevante regler i folkeskoleloven, bl.a. reduceret fagrække, for 

at gøre plads til praktiske fag på TEC. Eleverne på EUD-linjen tilbringer tre dage om ugen på 

Mørkhøj Skole og to dage om ugen på TEC i forskellige fagforløb. Undervisningen varetages 

både af folkeskolelærere på Mørkhøj Skole og af faglærere på TEC. 

 

Midtvejsresultaterne peger på, at eleverne på EUD-linjen er godt på vej i forhold til målet om 

at motivere eleverne til at tage en erhvervsuddannelse. Eleverne trives, og deres motivation 

for at gå i skole og fortsætte på en ungdomsuddannelse er øget. Det er lykkedes at give 

eleverne faglige succesoplevelser, således at størsteparten af eleverne har udviklet sig 

fagligt, dog har nogle elever udviklet sig mere end andre.   

Endelig peger midtvejsresultaterne på, at der fortsat er udviklingsmuligheder i samarbejdet 

mellem Mørkhøj Skole og TEC i forhold til tilrettelæggelsen af bedre faglig og didaktisk 

undervisning. 

 

Kapitel 3.8 indeholder en opsamling af midtvejsevalueringens resultater i hovedtræk i forhold 

til evalueringsgrundlaget. Opsamlingen giver et overblik over status på mål, aktiviteter og 

resultater med tilhørende anbefalinger til arbejdet fremadrettet.  

  

                                                
1
 Forsøget er oprettet i samarbejde med Gentofte Kommune, der har et tilsvarende forsøg med en STX-linje. 

Denne midtvejsevaluering inkluderer ikke STX-linjen.  
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2 Indledning 
 

EUD-linjen er et frikommuneforsøg med et ungespor, som indeholder et 5-årigt udskolings- 

og erhvervsuddannelsesforløb bestående af 2 år på EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC og 

derefter 3 års erhvervsuddannelse på TEC. Forsøget gennemføres i et samarbejde mellem 

Gladsaxe og Gentofte Kommuner, hvor Gentofte Kommune varetager et særligt udskolings- 

og gymnasieforløb. Undervisningsministeriet (UVM) har godkendt forsøget som et 

frikommuneforsøg og har givet dispensation fra gældende regler: 
 

Forsøgsdispensation for folkeskolelovens § 36, stk. 2 om skoledistrikter.  

Fravigelse fra folkeskolelovens § 5 om fagrækken, § 9 om valgfag, § 16 om timetal, § 25 om 

holddannelse, § 28 om lærerkvalifikationer, jf. herved frikommunelovens § 8, og § 36, 2 om 

skoledistrikter. 

 

Forsøgets overordnede formål er at højne antallet af unge, der påbegynder og gennemfører 

en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune. Dette udspringer af, at en høj andel af en 

ungdomsårgang i Gladsaxe Kommune ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2013 

gennemførte 52,7 % en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune2. EUD-linjen forventes at 

motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. 

 

Midtvejsevalueringen er bestilt af Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune jf. 

godkendt evalueringsdesign den 17. marts 2014. Midtvejsevalueringen kan indgå som en del 

af datagrundlaget for slutevalueringen, som er bestilt af UVM. Slutevalueringen af forsøget er 

en forpligtigelse i forbindelse med UVM’s godkendelse af forsøget. Slutevalueringen skal 

indsendes til UVM senest 30. september 2016. GPV har ansvaret for evalueringerne og 

gennemfører dem i tæt samarbejde med forvaltningens konsulenter for området, Mørkhøj 

Skole og TEC.  

 

Sideløbende med denne midtvejsevaluering har GPV udarbejdet en kortere deskriptiv 

midtvejsstatus til referencegruppen for frikommuneforsøgssamarbejdet mellem Gentofte og 

Gladsaxe Kommuner3. Midtvejsstatussen indeholder ikke foreløbige resultater, men er en 

orientering om forsøget og evalueringsmetoden af det. 

 

2.1.1 Beskrivelse af projektet 

På Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune begynder to årgange, årgang 1 i skoleåret 

2013/2014 og årgang 2 i skoleåret 2014/2015, en specialisering på folkeskolens 8. og 9. 

klassetrin i forhold til erhvervsuddannelserne (EUD), som afsluttes med 9. klasses 

afgangseksamen. Forsøget afsluttes den 30. juni 2016 som frikommuneforsøg, hvor de to 

årgange vil være afsluttet.  

EUD-linjen er et forløb, der kobler praktiske fag med det teoretiske på henholdsvis TEC og 

Mørkhøj Skole, således at det teoretiske i højere grad bliver anvendelsesorienteret. 

Undervisningen varetages både af folkeskolelærere på Mørkhøj Skole og af faglærere på 

TEC. 

                                                
2
 ”Gladsaxe Kommunestrategi 2014-2018” side 15. 

3
 Jf. ”Gladsaxe og Gentofte Kommuners tilgang til evaluering af frikommuneforsøg - Bilag 3.2 HOU 29.08.2013” 

samt ”Skabelon til evaluering af frikommuneforsøg”. 
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Eleverne tilbringer tre dage om ugen på Mørkhøj Skole med reduceret fagrække for at gøre 

plads til de praktiske fag. På EUD-linjen er minimumstimetal for dansk, matematik, engelsk 

og fysik/kemi overholdt. Hvis 2. fremmedsprog ønskes i 8. klasse, hvilket giver mulighed for 

at tage en STX, kan dette tilvælges på GXU4, hvor der udbydes fransk. Ingen fra årgang 1 

har valgt at tage 2. fremmedsprog.  

 

De resterende to dage om ugen er eleverne på TEC. I 5 - 6 uger ad gangen følger eleverne 

forskellige fagforløb på TEC, hvor de i alt får afprøvet syv håndværksretninger. 

 

Forløbet på TEC 

 Gladsaxe TEC Ballerup TEC Projektarbejde 

8. klasse Tømrer, VVS, 

Bygningsmaler 

Elektriker, Data Skoleåret ender ud i et 

tværfagligt projekt i 

samarbejde mellem Mørkhøj 

Skole og TEC.   

9. klasse  Auto, Smed Skoleåret ender ud i et 

større afsluttende 

projektarbejde i et selvvalgt 

fag på TEC med 

efterfølgende 

skuemesterbedømmelse. 

 

2.1.1.1 Lærerne 

På årgang 1 bestod lærergruppen på Mørkhøj Skole af tre lærere: 1 dansklærer, 1 

engelsklærer og 1 lærer i matematik og fysik/kemi. Lærerne på Mørkhøj Skole har desuden 

varetaget en mentorordning, for at give særlig støtte til eleverne.  

På årgang 1 har fem faglærere været tilknyttet EUD-linjen på TEC, én faglærer per fag. Den 

enkelte faglærer har eleverne i kortere forløb end på Mørkhøj Skole. To af faglærerne har 

dog haft en klasselærerfunktion på henholdsvis Gladsaxe og Ballerup TEC, hvoraf den ene 

faglærer med klasselærerfunktion bl.a. har deltaget på introtur og været med til skole/hjem- 

samtaler på Mørkhøj Skole.  

 

2.1.2 Målgruppe 

I tilbudsskrivelsen til UVM5 hedder det, at målgruppen er de folkeskoleelever, som er i fare 

for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder: 

• De praktisk orienterede elever 

• Elever som mangler motivation i undervisningen. Her tænkes på elever, som kan 

klare sig teoretisk, men skal tilføres et praktisk forløb for at øge motivationen 

• Elever med særlige forudsætninger og særligt ambitiøse elever 

 

Alle elever på 7. klassetrin i Gladsaxe og Gentofte Kommuner kan søge ind på linjen. 

 

                                                
4
 Gladsaxe 10. klasses center og Ungdomsskole. 

5
 ”Bilag 1. ungesporet – forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere 

unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion.” 
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2.1.2.1 Beskrivelse af årgang 1 

Denne årgang består udelukkende af drenge fra Gladsaxe Kommune. Alle ansøgere kom ind 

på linjen, hvorfor der ikke var en udvælgelsesproces. Ved skoleårets begyndelse bestod 

EUD-klassen af 14 elever, og ved skoleårets afslutning var der 12 elever. I løbet af året faldt 

fem elever fra, mens tre nye kom til. 

Lærerne på Mørkhøj skole karakteriserer overordnet eleverne som en sammensætning af 

praktisk orienterede elever, der mangler motivation for skolen og oplever, at der er stor 

spredning i elevernes faglige niveau. Sammenlignet med en almen 8. klasse vurderer 

lærerne, at eleverne er på et lavere fagligt niveau og har en lavere faglig selvtillid. Således 

matcher eleverne på denne årgang ikke ovenstående målgruppebeskrivelse.  

 

2.1.3 Formål og fokus for midtvejsevaluering 

Formålet med midtvejsevalueringen er at gøre status over forsøgets aktiviteter og fremdrift. 

Det primære fokus er på aktiviteterne og de foreløbige resultater samt på 

udviklingsmuligheder for arbejdet fremover. Midtvejsevalueringen søger således ikke at 

dokumentere væsentlige resultater og effekter af indsatsen på nuværende tidspunkt.  

 

2.1.3.1 Evalueringsgrundlag 

Forsøgets mål og aktiviteter er beskrevet i evalueringsgrundlaget (bilag 1). Resultaterne for 

midtvejsevalueringen formidles i henhold til de formulerede målsætninger og aktiviteter fra 

evalueringsgrundlaget. Evalueringsgrundlaget er konstrueret ud fra tre dokumenter: 

Tilbudsskrivelsen til UVM6, godkendelsen fra UVM med evalueringskrav og den 

efterfølgende projektbeskrivelse7 baseret på tilbudsskrivelsen og godkendelsen fra UVM. 

 

2.1.3.2 Evalueringsspørgsmål 

Ud fra evalueringsgrundlaget har evaluator udarbejdet følgende evalueringsspørgsmål, som 

der gøres status på i midtvejsevalueringen, og som søges besvaret i slutevalueringen:  

 

• Hvilken betydning har EUD-linjens sammenhængende undervisningsforløb med både 

praktiske og teoretiske fag i folkeskolen og på erhvervsskolerne for elevernes 

motivation til at gå i skole og til at påbegynde en erhvervsuddannelse? 

 

• Hvilken betydning har EUD-linjen for elevernes generelle motivation og trivsel i 

skolen? 

 

• Hvorledes fungerer det faglige samarbejde mellem folkeskolelærerne og 

erhvervsskolelærere ift. faglig og didaktisk undervisning?  

 

• På hvilke måder er eleverne blevet forberedt på erhvervsskolernes kultur?  

 

• Hvilken betydning har EUD-linjen for elevernes faglige udvikling? 

 

                                                
6
 ”Bilag 1. ungesporet – forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere 

unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion.” og ”Bilag 2. Ungesporet – 5-årigt udskolings- og 
erhvervsuddannelsesforløb med fokus på innovation og teknik (EUD)”. 
7
 ”Projektbeskrivelse – Frikommuneforsøg, Etablering af et EUD-spor på Mørkhøj Skole”. Revideret 03.12.2012” 
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• Hvilke konsekvenser har EUD-linjen i forhold til de vanskeligt stillede elever? 

(slutevaluering8) 

 

• Er flere elever på EUD-linjen påbegyndt en ungdomsuddannelse end samme årgang 

i Gladsaxe Kommune i august 2016? (slutevaluering)  

  

 

2.2 Metode 

2.2.1 Evalueringsmetode 

Evalueringen gennemføres som en virkningsevaluering, der tager udgangspunkt i en 

forandringsteori. Virkningsevaluering placerer sig i den processuelle tilgang til effektstudier, 

som forsøger at identificere hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. En 

virkningsevaluering søger hermed at identificere og beskrive de forhold der gør, at en 

virkning eventuelt indtræffer og ikke kun fastslå, om en virkning er indtruffet i henhold til de 

ønskede mål. Virkningsevaluering står i modsætning til den klassiske effektmålingstilgang – 

den eksperimentelle tilgang. I denne bruges der kontrolgrupper - ikke modtagere af 

indsatsen - til at udlede målbare effekter fra en gruppe, der har modtaget indsatsen. En 

virkningsevaluering kan således sandsynliggøre en årsags-virkningssammenhæng mellem 

indsats og mål (effekt), men tager forbehold for at kunne fastslå, om indsatsen har en sikker 

effekt. Forsøget gennemføres i en kompleks kontekst, hvor evalueringen ikke kan tage højde 

for alle aspekter i omgivelserne, der kan have påvirket forsøget.  

 

På baggrund af evalueringsgrundlaget har evaluator udarbejdet en forandringsteori for 

forsøget. En forandringsteori tager udgangspunkt i en række begrundede forestillinger om, 

hvilke aktiviteter, der tænkes at kunne lede til et bestemt resultat. Forandringsteorien 

anvendes altså her til at synliggøre, hvordan midtvejsresultaterne placerer sig i 

virkningskæden. Midtvejsresultaterne bliver dermed ’testet’ i virkningskæden, hvor evaluator 

vurderer, om det ene niveau i forandringsteorien sandsynligvis vil føre til det næste. De 

langsigtede effekter kan endnu ikke identificeres, men analysen af forandringsteorien kan 

sandsynliggøre, om de langsigtede effekter forventes at ville ske.  

 

2.2.2 Dataindsamling 

Midtvejsevalueringen baseres på en række data, som er indsamlet fra 2013 - 2014, dog 

primært i foråret 2014. Med undtagelse af ledelsesrepræsentanterne optræder deltagerne i 

datamaterialet anonymt i rapporten. 

 Da få deltagere indenfor de enkelte grupper udgør data, er der specifikke omstændigheder, 

der kan gøre det muligt at identificere eller indsnævre, hvem der har udtalt hvad. 

Datamaterialet udgøres af: 

 

• Spørgeskemaer blandt årgang 1 – baselinemåling og midtvejsmåling 

• Gruppeinterview med ledelsesrepræsentanter fra Mørkhøj Skole og TEC 

• Gruppeinterview med lærere på Mørkhøj Skole 

• Gruppeinterview med lærere på TEC  

                                                
8
 Der er ikke tilstrækkelig data til at besvare dette evalueringsspørgsmål i midtvejsevalueringen. Derfor vil dette spørgsmål først 

blive behandlet i slutevalueringen. Evaluator vil drøfte den fremadrettede praksis for dette punkt med forvaltningen. 
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• Opfølgende telefoninterviews med ledelsesrepræsentanten på TEC og en lærer på 

Mørkhøj Skole 

Nedenfor beskrives dataindsamlingen mere udførligt. 

 

2.2.2.1 Eleverne 

Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne på årgang 1. Eleverne har 

fået tilsendt spørgeskemaerne elektronisk på e-mail, hvorefter de har udfyldt dem i 

skoletiden. Den første spørgeskemaundersøgelse er en baselinemåling, som er gennemført i 

begyndelsen af 8. klasse i oktober 2013. Formålet var at kortlægge elevernes forhold til 

skolen og motivation for at starte på EUD-linjen.  

Den anden spørgeskemaundersøgelse var en midtvejsmåling, som blev gennemført i 

slutningen af 8. klasse i juni 2014. Der var i midtvejsmålingen mange af de samme 

spørgsmål som i baselinemålingen for at følge udviklingen i elevernes forhold til skolen. 

Derudover er eleverne spurgt til deres holdning til og tilfredshed med EUD-linjen, deres 

faglighed, deres motivation og trivsel samt deres planer for fremtiden.  

 

Baselinemålingen har 14 respondenter, og midtvejsmålingen har 12 respondenter. 

Størstedelen af eleverne har svaret på både baselinemålingen og midtvejsmålingen, men 

grundet udskiftninger i klassen består populationen i baselinemålingen og midtvejsmålingen 

ikke af præcis samme gruppe. De elever der faldt fra, og de nye, der kom ind i klassen 

overlappede hinanden i det første halvår af 2013. Det er derfor ikke muligt for evaluator at 

skelne respondenter fra den oprindelige population ud fra den endelige population. Denne 

usikkerhed indbefatter dog kun få elever, hvorfor evaluator vurderer, at der dermed kun er en 

lille usikkerhed i anvendelsen af disse to målinger i en før og efter sammenligning.  

 

2.2.2.2 Lærerne 

Evaluator har interviewet alle tre lærere på Mørkhøj Skole tilknyttet EUD-linjen i et 

gruppeinterview. Interviewet blev foretaget på Mørkhøj Skole i juni 2014. Evaluator har 

efterfølgende gennemført et kort opfølgende telefoninterview med én af lærerne for at stille 

opklarende spørgsmål.  

 

Evaluator har interviewet 4 ud af de 5 faglærere, der har været tilknyttet EUD-linjens årgang 

1 i et gruppeinterview. Faglæreren på bygningsmalerforløbet deltog ikke i interviewet. 

Interviewet blev foretaget på TEC Gladsaxe i juni 2014.  

 

2.2.2.3 Ledelsen 

Evaluator har interviewet skoleleder fra Mørkhøj Skole, Carsten Bott, og 

ledelsesrepræsentant fra TEC, Karin Køhler, i et gruppeinterview. Interviewet blev foretaget i 

maj 2014. Evaluator har efterfølgende gennemført et kort opfølgende telefoninterview med 

Karin Køhler for at stille opklarende spørgsmål. 

 

2.2.3 Metodiske forbehold 

Evaluator fremfører følgende en række metodiske forbehold knyttet til vurderingsopgaven. 

Disse forbehold baseres på projektmaterialet og evalueringsgrundlaget: 



9 
 

• Evaluator gør opmærksom på, at der ikke er succeskriterier for EUD-projektets mål, 

som der kan arbejdes med indenfor projektperioden. Succeskriterierne, som anføres i 

projektbeskrivelsen, udgør kriterier for, hvor mange af eleverne der gennemfører en 

ungdomsuddannelse og er dermed kriterier, som rækker udover projektperioden.  

Fx ser evaluator tegn til, at projektet er på vej i forhold til at nå målet om at motivere 

de unge til at fuldføre en erhvervsuddannelse. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere, 

hvorvidt fremgangen i elevernes motivation midtvejs er tilstrækkelig tilfredsstillende, 

idet projektet ikke har succeskriterier for, i hvilken grad motivationen skal øges.    

 

• Evaluator vurderer, at der er uklarhed forbundet med projektets aktiviteter. Det 

fremgår ikke tydeligt, hvorvidt begge skoler har ansvar for at gennemføre alle 

aktiviteterne, eller om det kan tænkes, at nogle aktiviteter fortrinsvist er rettet mod 

den ene af skolerne. På trods af uklarheden går evaluator ud fra, at alle aktiviteter 

gælder begge skoler.  

Herudover vurderer evaluator, at ikke alle projektets aktiviteter er konkrete men 

derimod forbundet med flere fortolkningsmuligheder.   

Hvad betyder det fx at elevernes læringsstile og præferencer vil blive afdækket mhp. 

at øge motivation? 

 

• Evaluator bemærker, at projektmaterialet ikke indeholder et synligt pædagogisk 

grundlag. Det fremgår ikke, hvad baggrunden for valget af projektets aktiviteter er, 

hvilket pædagogisk fundament aktiviteterne hviler på og med hvilke pædagogiske 

metoder, aktiviteterne forventes udført.       

Fx fremgår det ikke, hvilke pædagogiske antagelser, der ligger bag valget om at 

arbejde med: at eleverne skal evaluere deres personlige og faglige resultater ved 

udgangen af 8. klasse.   

 

Nævnte metodiske forbehold udfordrer evaluators vurderingsopgave og medfører, at 

evaluator tager forbehold for at vurdere, om skolernes arbejde med aktiviteterne er 

tilfredsstillende. Dette skyldes, at grundlaget hvorpå, evaluator skal vurdere resultaterne ikke 

indeholder succeskriterier for projektperioden, ikke har en tydelig ansvarsfordeling i 

aktiviteterne, ikke har tilstrækkelig konkrete aktiviteter og ikke har et synligt pædagogisk 

grundlag.   

 

Evaluator vurderer overordnet, hvorvidt der er tegn til, at målene vil nås og tydeliggør, om 

aktiviteterne er gennemført på de to skoler, og hvordan.  
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3 Midtvejsresultater 
 

3.1 Eleverne er godt på vej 
Dette kapitel introducerer midtvejsevalueringens overordnede resultater.   

I henhold til projektets mål om at motivere eleverne til at fuldføre en erhvervsuddannelse, 

viser midtvejsevalueringen tegn på, at eleverne på EUD-linjens første årgang er godt på vej.   

Både kvantitative og kvalitative data viser, at eleverne trives, og at deres motivation for at gå 

i skole og fortsætte på en ungdomsuddannelse er øget.  

 

3.1.1 Elevernes motivation og trivsel 

3.1.1.1 På Mørkhøj skole 

Tabel 1 nedenfor viser en positiv udvikling i elevernes glæde ved skolen. Tabellen viser, at 

samtlige elever i midtvejsmålingen vurderer, at de for det meste eller altid er glade for 

Mørkhøj skole. Til sammenligning vurderede samlet set 43 % af eleverne ved 

baselinemålingen, at de ikke så tit eller slet ikke var glade for deres respektive skoler. 

Evaluator vurderer, at elevernes øgede glæde ved at gå i skole viser tegn på øget trivsel og 

på øget motivation for at gå i skole.  

   

 Tabel 1 

 

Var/er du glad for……? 

 

Din gamle skole 

Oktober 2013 

 

Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 

Juni 2014 

 

Respondenter      Procent 

Ja, altid 1 7 % 2 17 % 

Ja, for det meste 7 50 % 10 83 % 

Ikke så tit 5 36 % 0 0 % 

Nej, slet ikke 1 7 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

En indikator på, at elevernes trivsel er øget, er deres oplevelse af tryghed i klassen. Tabel 2 

nedenfor viser, at samtlige elever for det meste eller altid føler sig trygge i EUD-klassen. 

Resultatet viser en mindre fremgang i forhold til, hvordan eleverne ved baselinemålingen 

svarede på, hvor trygge de følte sig i deres klasser på deres gamle skoler.  

 

 Tabel 2 

 

Føler du dig tryg i din klasse på? 

Din gamle skole 

 

Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 

 

Respondenter      Procent 

Ja, altid 3  21 % 3  25 % 

Ja, for det meste 10  71 % 9  75 % 

Ikke så tit 1  7 % 0  0 % 

Nej, slet ikke 0  0 % 0  0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

Til sammenligning med elevernes egne vurderinger, er det lærerne på Mørkhøj skoles 

vurdering, at eleverne i det store og hele trives som gruppe. De er kommet til at fungere godt 

sammen og passer på hinanden. Lærerne fortæller, hvordan eleverne fx har meget humor 

sammen og har udviklet deres egen ’værkstedsjargon’.  
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I forhold til elevernes motivation for at gå i skole vurderer lærerne, at der er forskel fra elev til 

elev. Nogle elever har bevaret motivationen løbende, mens andre elevers motivation har 

været svingende hen over skoleåret. I løbet er skoleåret har lærerne på Mørkhøj skole 

oplevet, at jo mere de faglige opgaver er knyttet til fagforløbene på TEC, jo mere motiverede 

er eleverne for at arbejde med opgaverne. Hertil vurderer lærerne også, at hvis eleverne har 

oplevet et særligt spændende fagforløb på TEC, så smitter det af på elevernes motivation for 

skolearbejdet på Mørkhøj skole. 

 

3.1.1.2 På TEC 

Lige såvel som eleverne trives på Mørkhøj skole, viser tabel 3, at samtlige elever også 

vurderer, at de trives godt på TEC.  

 

 Tabel 3 

 

Jeg trives godt på Gladsaxe TEC? 

Respondenter Procent 

Meget enig 2 17 % 

Enig 10 83 % 

Uenig 0 0 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

Faglærerne har oplevet, at eleverne har mødt TEC med nysgerrighed, begejstring og 

entusiasme, og at langt størsteparten af eleverne har været motiverede i løbet af de fleste 

fagforløb på TEC. Det er faglærernes oplevelse, at det er fagenes praktiske opgaver, der 

motiverer eleverne. En af lærerne fortæller her om elevernes begejstring: 

 
Det var lidt sjovt, for da vi var ved at nå slutningen på min del, der skulle de alle sammen være 

tømrer, da de havde lavet afslutning nede hos [anden faglærer], der skulle de fleste af dem så 

være VVS’ere, ikke.   

 

Faglærerne underbygger deres vurdering af, at eleverne har været motiverede med 

elevernes fremmødefrekvens. Det er faglærernes oplevelse, at EUD-elevernes 

fremmødefrekvens er højere, end de øvrige grundforløbselevers er.  

 

3.1.1.3 Samarbejde og fællesskab blandt eleverne 

At samtlige elever føler sig trygge i deres klasse, og at de trives godt som en gruppe, vidner 

om et godt fællesskab eleverne imellem. Skoleleder Carsten Bott vurderer, at projektet i sig 

selv giver en ny selvforståelse for eleverne, som også bidrager positivt til fællesskabet. 

Udover en introtur i starten af 8. klasse, sammen med den anden 8. klasse på Mørkhøj 

Skole, har Mørkhøj Skoles lærere også taget hensyn til fællesskabselementet i 

undervisningen.  

Ledelsesrepræsentant på TEC, Karin Køhler, vurderer, at der på TEC ikke har været nok 

fokus på det sociale og på at ryste klassen sammen for at skabe et ”fælles vi”. Selvom der 

ikke har været særlig opmærksomhed på at fokusere på elevernes samarbejde og 

fællesskab for at øge motivationen på TEC, fungerer eleverne alligevel godt som gruppe. 
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3.1.2 Motivation for at gennemføre 9. klasse 

Eleverne er i midtvejsmålingen blevet spurgt, hvordan de vurderer udviklingen af deres 

motivation til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen. Som det ses i tabel 4, har en stor 

del af eleverne øget deres motivation for at gennemføre 9. klasse. 67 % er mere motiverede 

til at gennemføre 9. klasse, mens 25 % er lige så motiverede som i begyndelsen af 8. klasse.  

 

 Tabel 4 

 

Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet…? 

 

Midtvejsmåling 

Juni 2014 

 

Respondenter      Procent 

Mere motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen  8 67 % 

Lige så motiveret som før til at gennemføre 9. klasse 

afgangseksamen  

3 25 % 

Mindre motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen  1 8 % 

I alt 12 100 % 

 

Kun 8 %, svarende til 1 ud af 12 elever, vurderer at være mindre motiveret til at gennemføre 

9. klasse afgangseksamen efter start på EUD-linjen. Selvom der kun er tale om en enkelt 

elev, bør Mørkhøj skole have opmærksomhed på dette.  

 

3.1.3 Øget motivation for at tage en erhvervsuddannelse 

Udover øget glæde ved at gå i skole og motivation for at gennemføre 9. klasse, vurderer 

eleverne i baselinemålingen, at de alle er motiverede for at tage en erhvervsuddannelse. 

Tabel 5 viser, at 71 % af eleverne allerede et par måneder efter skolestart vurderede, at 

deres motivation for at tage en erhvervsuddannelse er højnet, mens 29 % vurderede at være 

lige så motiverede som før. Ved midtvejsmålingen er 25 % af eleverne lige så motiverede 

som før, mens 67 % vurderer at være mere motiveret for at tage en erhvervsuddannelse.  

 

 Tabel 5 

 

Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet…? 

 

Baselinemåling 

Oktober 2013 

 

Respondenter      Procent 

Midtvejsmåling 

Juni 2014 

 

Respondenter      Procent 

Mere motiveret  for at tage en erhvervsuddannelse  10 71 % 8 67 % 

Lige så motiveret som før 4 29 % 3 25 % 

Mindre motiveret for at tage en erhvervsuddannelse  0 0 % 1 8 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

Statistisk set viser udviklingen i resultaterne en mindre tilbagegang i elevernes motivation for 

at tage en erhvervsuddannelse, idet 8 %, 1 ud af 12 elever, ved midtvejsmålingen vurderer at 

være mindre motiveret til at tage en erhvervsuddannelse. Evaluator tager dog forbehold for 

at vurdere denne mindre tilbagegang som et negativt resultat. Dette skyldes, at det er uvist, 

hvorvidt denne ene elev kan være motiveret for at tage en anden ungdomsuddannelse. Der 

spørges kun i denne sammenhæng til motivation for at tage en erhvervsuddannelse. Såfremt 

eleven er motiveret for at tage en anden ungdomsuddannelse, er resultatet ikke 

utilfredsstillende. 

 

Udover øget motivation for at tage en erhvervsuddannelse viser midtvejsmålingen også en 

større spredning i elevernes interesser for de faglige retninger på TEC. Tabel 6 viser, at 

eleverne i midtvejsmålingen har interesse for retninger, de ikke viste interesse for i 

baselinemålingen. Dette tyder på, at elevernes erfaringer med de 5 fagforløb har givet mere 

afklaring omkring valg af grundforløbsuddannelse. Kun 1 elev svarer ’ved ikke’ til 
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spørgsmålet om valg af grundforløbsuddannelse i midtvejsmålingen, mens 4 elever svarede 

’ved ikke’ i baselinemålingen. 

 

 Tabel 6 

 

Hvilken grundforløbsuddannelse på teknisk skole kunne du finde på at 

vælge? (du kan markere flere)  

 

Baselinemåling 

august 2013 

 

Respondent 

markeringer 

Midtvejsmåling 

juni 2014 

 

Respondent 

markeringer 

Bil, Fly og andre Transportmidler 7  ud af 14 5  ud af 12 

Bygge og Anlæg 5  ud af 14 5  ud af 12 

Bygnings- og Brugerservice 0  ud af 14 2  ud af 12 

Medieproduktion 0  ud af 14 1  ud af 12 

Produktion og udvikling 0  ud af 14 0  ud af 12 

Strøm, Styring og IT 2  ud af 14 5  ud af 12 

Transport og Logistik 0  ud af 14 0  ud af 12 

Andet (=”cykelsmed og gartner”) - 1  ud af 12 

Ved ikke 4  ud af 14 1  ud af 12 

 

 

Rapporten vil i de efterfølgende kapitler omhandle en række aktiviteter knyttet til at opnå det 

overordnede mål:  

at tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb i udskolingen og erhvervsuddannelser 

med både praktiske og teoretiske fag, som kan motivere de unge med præference for 

praktiske fag til at fuldføre en erhvervsuddannelse.  

 

 

3.2 Elevernes faglige udvikling og faglige selvtillid 
Jf. evalueringsgrundlaget skal der ske en: vurdering af elevernes faglige udbytte af EUD-

sporet.  

Aktiviteten skal afstedkomme, at der løbende er fokus på elevernes faglige udvikling i EUD-

sporet, således at elevernes faglighed følges.  

Dette kapitel begynder med en karakteristik af eleverne og deres faglige udgangspunkt. 

Lærerne på Mørkhøj Skole vurderer, at elevernes udgangspunkter er vigtige i en vurdering af 

elevernes faglige udvikling. Herefter belyses elevernes faglige udvikling. 

 

3.2.1 Et andet udgangspunkt end forventet 

Som beskrevet i kapitel 2, er der er en stor spredning i klassens faglige niveau, og eleverne 

har generelt et lavere fagligt niveau sammenlignet med en almen 8. klasse. Lærerne på 

Mørkhøj skole vurderer, at elevernes faglige udvikling i løbet af skoleåret generelt er 

langsommere, end den forventes at være i en almen 8. klasse. En lærer fra Mørkhøj skole 

beskriver her elevernes udgangspunkt: 

 
Det er fordi, at de har haft så dårligt et skoleliv. Det er jo ikke fordi, at de ikke tænker skidegodt, 

og at de egentlig ikke kan. Der er mange af dem, der ikke har lært at gå i skole, og som ikke har 

lært at tage sig sammen. Så er de jo blevet tabt for længe siden, og så er de blevet fagligt langt 

under. Så hænger de stadig ved den der dårlige skolearbejdsmoral og sådan nogle ting, som gør 

det vanskeligt at hive dem hurtigt op. 
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Med udgangspunkt i en elevgruppe med et generelt lavere fagligt niveau og dårlige 

erfaringer med at gå i skole, lægger lærerne på Mørkhøj skole vægt på nødvendigheden af 

at arbejde med udvikling af elevernes faglige selvtillid.   

Lærerne oplevede særligt i starten af skoleåret, hvordan eleverne kom med en lav motivation 

og begrænset tro på, at de kunne mestre de faglige opgaver. I takt med at lærerne arbejder 

for, at eleverne skal udvikle deres faglige færdigheder, har de derfor samtidig fokus på, at 

eleverne får brudt mentale barrierer i forhold til skolearbejdet.  

To lærere beskriver i følgende fortællinger om de skridt, eleverne skal tage: 

 
Der er rigtig mange års slag, som man skal udover. Rom blev ikke bygget på én dag. En af 

drengene afleverede sin engelske boganmeldelse, og han siger; ’det er min første nogensinde’. 

Det er en kæmpe sejr for ham. Jeg er jo fuldstændig ligeglad, om der er skrevet forkert, den er 

afleveret. Bliver han en ørn til det? Nej. Men bliver han bedre, end han var? Ja. Det er et helt 

andet udgangspunkt.  

 
Man skal også huske sig selv på, hvad udgangspunktet var. Første gang jeg skulle lave en 

fremlæggelse, samtlige sagde til mig: ’du får os ikke til at fremlægge!’ Så sad de bare der, der var 

ingen, der ville fremlægge. Nu når de får en fremlæggelse, så er det bare noget, man gør. Det er 

jo i virkeligheden et kæmpe spring. 

 

3.2.2 Mere vejledning og omstilling i undervisningen 

Lærerne vurderer, at elevgruppen har brug for at få en række faglige succesoplevelser, som 

kan bidrage til at højne deres faglige selvtillid. Det er lærernes forventning, at en højere faglig 

selvtillid hos elevgruppen afstedkommer en øget motivation for at gå i skole. 

På Mørkhøj Skole er det lærernes erfaring, at det også er nødvendigt at bruge mere tid på 

vejledning og guidning til de faglige opgaver med EUD-eleverne. Lærerne på Mørkhøj skole 

har erfaret, at konsekvensen af at prioritere mere tid til vejledning og guidning har været, at 

klassen ikke er nået så langt i pensum, som lærerne havde planlagt.  

Både lærerne på Mørkhøj skole og lærerne på TEC har også erfaret, at det løbende fokus på 

at holde eleverne motiveret indebærer, at lærerne må omstille undervisningen i højere grad 

end ellers. En faglærer fra TEC fortæller her, hvordan undervisningen af dataforløbet blev 

omstillet af hensyn til at holde eleverne motiveret:   
 

Eleverne havde meget svært ved at skulle relatere sig til at skulle sidde ved en computer uden at 

måtte bruge den til det som er sjovt ved computere. I adskillelige dage efter at have kommet fra 

det rent praktiske (…), det var tydeligt at se ret kort inde i det der forløb, hvad det havde gjort ved 

motivationen (…) Vi var nødt til at få dem væk fra computerne (…), da de ikke bare måtte sidde i 

4 timer på ’World of Warcraft’ (…) så blev det sådan noget ’øv skal vi nu det?’ Piv piv. Det var 

rigtig voldsomt, det var som sagt der, hvor vi skiftede stil og sagde, vi kører i stedet 

data/elektronik, så nu skal vi lodde nogle ting og måske lave et kabel. Nu skal de i gang. 

 

Af hensyn til at planlægge undervisningen og støtte eleverne både fagligt og socialt 

efterspørger begge lærergrupper mere forhåndskendskab til eleverne. Ingen af lærerne fik 

informationer om eleverne, inden de mødte dem i undervisningen på Mørkhøj skole og TEC. 

Lærerne anbefaler, at nye lærere til EUD-klasserne bliver mere introduceret til elevgruppen. 
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3.2.3 Elevernes faglige udvikling  

Elevernes niveau, som generelt er fagligt lavere end i en almen 8. klasse, samt deres behov 

for at få øget den faglige tillid, er to områder, der skal tages i betragtning, når elevernes 

faglige udvikling vurderes. 

 

3.2.3.1 Mørkhøj Skoles vurdering 

Mørkhøj Skoles metode til at arbejde med elevernes faglige udvikling i 8. klasse, har været 

elevplanen. Arbejdet med elevplaner i EUD-klassen har ikke adskilt sig fra, hvordan lærerne 

arbejder med elevplaner i deres øvrige klasser. Der har været udarbejdet én elevplan pr. 

elev i de 4 fag, og eleverne inddrages med henblik på at nikke til det forslag, læreren laver. 

På denne måde har lærerne jf. evalueringsgrundlaget arbejdet med EUD-projektets aktivitet; 

De unge skal tage aktiv del i udarbejdelsen af deres elevplan, så den afspejler deres ønsker. 

  

Vurderingen af EUD-elevernes faglige udvikling beror, ud fra elevplanen, på lærernes 

kvalitative vurderinger af elevernes faglige udvikling gennem 8. klasse. Det er lærernes 

vurdering, at størsteparten af eleverne gennem 8. klasse har udviklet sig fagligt. Lærerne gør 

opmærksom på, at der er elever, som fortsat ikke mestrer opgaver på 8. klasse niveau, men 

har videreudviklet sig fra fx 4. klasse niveau i et fag. Lærerne er enige om, at der er forskel 

på, i hvilken grad eleverne har udviklet sig. Nogle elever har rykket sig meget i nogle fag, 

mens et par andre, efter lærernes vurdering, ikke har rykket sig så langt. 

 

Med skolereformen vil praksis omkring arbejdet med elevernes læringsmål ændre sig, idet 

det bliver obligatorisk at arbejde med ’Rubric’.  

3.2.3.2 TEC’s vurdering 

Faglærerne har arbejdet med elevernes faglige udvikling ved at tilføje faglige mål og 

vurderinger i folkeskolens elevplaner.  

På trods af ovenstående praksis fortæller faglærerne på interviewtidspunktet, at det er 

vanskeligt at vurdere, på hvilke måder eleverne har udviklet sig fagligt i forhold til fagene på 

TEC. Faglærerne begrunder dette med, at de fra opstarten intet forhåndskundskab havde til 

elevernes kompetencer, og at de er flere faglærere, som hver især kun har eleverne i 5 – 6 

uger i løbet af 8. klasse. 

Faglærerne vurderer dog, at eleverne har opnået et bedre værktøjskendskab, og de 

formoder, at eleverne i højere grad nu vil give sig i kast med praktiske opgaver som fx at 

lappe deres cykel.  

Faglærerne oplever også, at eleverne i løbet af skoleåret er blevet mere selvsikre og mere 

selvstændige.  

 

3.2.3.3 Elevernes vurdering 

I midtvejsmålingen har eleverne vurderet, hvordan de klarer sig fagligt. Som det ses i tabel 7 

vurderer 75 %, at de klarer sig rimelig godt eller rigtig godt fagligt ved udgangen af 8. klasse. 

17 % vurderer, at de ikke klarer sig så godt.   
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 Tabel 7 

 

Hvordan synes du selv, at du klarer dig fagligt i din klasse? 

Respondenter Procent 

Jeg klarer mig rigtig godt 2 17 % 

Jeg klarer mig rimelig godt 7 58 % 

Jeg klarer mig ikke så godt 2 17 % 

Jeg klarer mig dårligt 0 0 % 

Ved ikke 1 8 % 

I alt 12 100 % 

 

Elevernes vurderinger af, hvordan de klarer sig fagligt stemmer overens med spredningen i 

det faglige niveau, som lærerne på Mørkhøj skole fortæller, eleverne har. 

 

Evalueringsgrundlaget indeholder EUD-projektet en aktivitet i forhold til elevernes vurdering 

af det faglige; De unge evaluerer deres personlige og faglige resultater ved udgangen af 8. 

klasse og ved udgangen af 9. klasse. 

 

En lærer fra Mørkhøj skole fortæller, at der er arbejdet med denne aktivitet i forbindelse med 

EUD-klassens projekt i slutningen af 8. klasse. Det har været en løbende praksis, at eleverne 

i folkeskolefagene på Mørkhøj skole har arbejdet med at præsentere og skriftliggøre, hvad 

de har lært i fagforløbene på TEC. Ved projekteksamen havde eleverne til opgave at 

fremlægge, hvordan de brugte deres erfaringer fra de tekniske fag i forhold til arbejdet med 

’robotbanen’, samt fremlægge projektet i henhold til folkeskolefagene.     

 

 

 

 

3.3 Tilrettelæggelse af undervisningen 
Jf. evalueringsgrundlaget er det overordnede mål: At tilbyde et sammenhængende 

undervisningsforløb i udskolingen og erhvervsuddannelser med både praktiske og teoretiske 

fag, som kan motivere de unge med præference for praktiske fag til at fuldføre en 

erhvervsuddannelse. I bestræbelsen på at opnå målet, er der i evalueringsgrundlaget 

beskrevet en række aktiviteter for at understøtte tilrettelæggelsen af den sammenhængende 

undervisning. Disse aktiviteter vil inddrages undervejs i dette kapitel. 

3.3.1 Sammenhængende undervisning 

Undervisningen på Mørkhøj skole og på TEC er tilrettelagt således, at fagforløbene på TEC 

udelukkende er af praktisk karakter, mens Mørkhøj Skole via de obligatoriske fag varetager 

de teoretiske aspekter, der knytter sig til fagforløbene på TEC. 

Skoleleder på Mørkhøj Skole Carsten Bott beskriver arbejdet med 

undervisningstilrettelæggelsen således: Vi asfalterer, mens vi går, idet skolen har tilrettelagt 

undervisningen løbende gennem skoleåret i forhold til de forskellige fagforløb på TEC.  

Faglærerne på TEC har før et fagforløbs begyndelse tilrettelagt undervisningen med 

udgangspunkt i TEC’s grundforløb.  

 

Følgende fortæller henholdsvis engelsklæreren og dansklæreren om, hvordan de arbejdede 

med udgangspunkt i, at eleverne var i tømrerforløb på TEC:  
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 I arbejdet med tømrerforløbet, de skulle jo bygge det her skur. Så tog vi udgangspunkt i et 

YouTube klip ’how to build a shed’, hvor rækkefølgen heldigvis var nogenlunde den samme, som 

de havde gjort det ude på TEC.(…) Så skulle de fortælle, hvordan man fik bygget det her skur på 

videoen, og også hvordan de gjorde på TEC. Så den kobling at bruge nogle af de samme 

begreber som ’rafters’ og ’wall’.  

 

 I forhold til tømrerforløbet så procesbeskrivelser – at opstille noget i punktform.(…) Da de var 2/3 

del færdig med skuret, da skulle de lave en arbejdsbeskrivelse; først gjorde vi det – så gjorde vi 

det. Så skulle de selvfølgelig bruge fagbegreberne til at formidle skriftligt, hvad det er, der er 

foregået ovre på TEC.  

 

Det er lærernes vurdering, at eleverne er begejstrede for den anvendelsesorienterede og 

sammenhængende undervisning. Dette vurderer de bl.a. i forhold til, at lærerne kan have 

svært ved at motivere eleverne til opgaver, der ikke er direkte sammenhængende med TEC: 

 
 Hvis jeg fx har lavet noget skriftligt materiale til, at de skal træne nutids ’r’, så siger de; ’hvad har 

det med tømrerfag at gøre?’ Så får den hele armen. ’Jamen I skal også lære at stave, I har også 

almindelige grammatikøvelser’. Men jeg skal virkelig argumentere for min sag. De vil gerne have, 

at det er koblet til faget. 

 

Tabel 8 viser, at eleverne ved midtvejsmålingen i juni 2014 i stor udstrækning oplever 

sammenhæng i undervisningen. Samtlige elever er enige eller meget enige i, at der er en 

sammenhæng mellem undervisningen på Mørkhøj skole og på TEC.  

 

 Tabel 8 

 

Hvor enig er du i, at der er sammenhæng mellem undervisningen på Mørkhøj 

skole og på Gladsaxe TEC? 

Respondenter Procent 

Meget enig 2 17 % 

Enig 10 83 % 

Uenig 0 0 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

3.3.1.1 Videreudvikling af tilrettelæggelse af undervisningen  

Den anvendelses- og sammenhængende undervisning var særligt fokuseret med klassens 

afsluttende ’robotbane’- projekt. En lærer fra Mørkhøj Skole beskriver i det følgende, hvordan 

det er lykkedes i arbejdet med ’robotbanen’:  

 
 I sidste projekt der havde vi det jo fuldstændig integreret. Det er projektet, hvor de skal bygge en 

bane ovre på TEC, og så skal de programmere robotter hos os. Der skal de lave en power point, 

hvor de skal beskrive deres arbejdsproces og formidle den mundtligt, det er danskdelen. Og de 

skal skrive nogle matematiske beregninger ift. banebyggeri, og de skal lave et lille resume på 

engelsk, hvor de præsenterer den bane, de har bygget. Det er et fælles projekt, det er meget tæt, 

og der er vi meget afhængige af hele tiden at vide, hvad hinanden laver. 

 

Faglærerne fra TEC vurderer, at det lykkedes at integrere både de tekniske fag og 

folkeskolefagene i projektet, men vurderer også, at det var utilstrækkeligt, at projektet først 

blev defineret sent i skoleåret. Faglærerne efterspørger fremadrettet, at projektet i stedet 

bliver udmeldt ved starten af skoleåret. Dette vil betyde, at faglærerne har bedre mulighed for 

at planlægge undervisningen i fagforløbene med et mål for øje, således at eleverne får 

opbygget den nødvendige tekniske viden og kunnen, som de skal mestre i det afsluttende 
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projekt. Denne større sammenhæng i undervisningen på TEC forventer faglærerne vil 

motivere eleverne yderligere.  

Et større fokus på slutprojektet vil også skabe en stærkere platform for samarbejdet med 

Mørkhøj Skole i forhold til at fokusere på den teoretiske del af undervisningen.   

 

3.3.2 Adskillelse af teori og praksis i undervisningen 

Lærerne på Mørkhøj Skole vurderer, at der er en udfordring forbundet med adskillelsen af 

undervisningen. Lærerne har erfaret, at eleverne har en tendens til at have vanskeligt ved at 

overføre viden fra et fag til et andet og fra et klasselokale til et andet. Lærerne vurderer, at 

dette ikke kun er gældende for EUD-eleverne, men er generelt. En lærer fra Mørkhøj Skole 

eksemplificerer her dette:  

 
 Selvom de har stået og lavet noget med Ohms lov med mig i fysiklokalet, så lige så snart de 

kommer på TEC og deres TEC-lærer spørger om det samme, så er det pludselig to helt 

forskellige verdener, fordi det er ikke det samme lokale, det er ikke den samme lærer, det er ikke 

det samme. 

 

Som en metode til at overkomme denne udfordring og skabe endnu mere 

sammenhængende undervisning, foreslår begge lærergrupper, at de kan undervise 

sammen. Fælles undervisning forventer faglærerne vil øge samarbejdet mellem lærerne 

samt mindske udfordringen forbundet med adskillelsen af undervisningen.  

 

Begge lærergrupper påpeger, at det er vigtigt fremadrettet at formidle overfor eleverne, at 

adskillelsen af teori og praksis på EUD-linjen ikke svarer til den 

undervisningspraksis, eleverne vil møde, når de begynder deres erhvervsuddannelse efter 

folkeskolen. Eleverne skal forberedes på, at en erhvervsuddannelse ikke blot er en praktisk 

uddannelse, men at der fx allerede er teorifag på grundforløbet. 

Vigtigheden af dette perspektiv understreges af en af faglærerne, som fortæller, hvordan nye 

erhvervsskoleelever generelt kan blive overraskede over omfanget af teori på et grundforløb: 

 
Det der tit sker for elever, der vælger VVS branchen, er at de faktisk får et chok over hvor stor en 

teknisk del der er, altså en teoretisk del. Du bliver ikke bare energimontør i dag. Det kræver 

næsten gymnasieniveau på nogle af linjerne, og jeg synes, at man skal passe på, at man ikke 

bare fortæller dem, at man skal bare bruge klør fem. Det er derfor, at jeg synes, at det er vigtigt at 

tage teorien med over i skolen, så man sætter dem sammen. 

 

En lærer fra Mørkhøj Skole påpeger i forlængelse heraf, at vedkommende ser stor forskel på 

det teoretiske materiale anvendt på TEC’s grundforløb sammenlignet med det teoretiske 

materiale, som lærerne på Mørkhøj Skole anvender. Læreren anbefaler på den baggrund 

også at forberede eleverne herpå. 

 

3.3.3 Samarbejde mellem skole og erhvervsliv  

EUD-projektet indeholder jf. evalueringsgrundlaget en aktivitet i form af:  

Samarbejde mellem skole og erhvervsliv.  

 

Mørkhøj Skole har et samarbejde med entreprenørvirksomheden Hoffmann og Gladsaxe 

Håndværkerforening. EUD-klassen har besøgt Hoffmann i Mørkhøj Skoles skoletid. Udover 

besøget har Mørkhøj Skole samarbejdet med en repræsentant fra virksomheden og benyttet 
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sig af virksomhedens viden om og synsvinkel fra erhvervslivet til udviklingen af EUD-

projektet. Gladsaxe Håndværkerforening er en sparringspartner for Mørkhøj Skole og 

fremadrettet vil Gladsaxe Håndværkerforening muligvis blive en aktør for eleverne i 9. 

klasse. Hvorledes dette samarbejde eventuelt skal udmøntes var ikke fastlagt på 

interviewtidspunktet med Skoleleder Carsten Bott.   

 

TEC har et andet udgangspunkt for at samarbejde med erhvervslivet end Mørkhøj Skole, idet 

faglærerne oprindeligt kommer fra erhvervslivet og derfor er tættere på 

håndværksvirksomhederne. Faglærerne beretter, hvordan de bruger erfaringerne fra 

erhvervslivet i deres undervisning ved fx at fortælle om, hvordan det er at være på en 

håndværksarbejdsplads, hvordan der ser ud på et værksted og indtjeningsmuligheder for 

konkrete projekter (fx akkord). En af faglærerne på TEC har knyttet erhvervslivet til 

undervisningen ved at bruge to svende fra en virksomhed, som faglæreren kendte, til at 

agere ”skuemestre” i EUD-klassen. Disse såkaldte skuemestre skulle så evaluere det 

projekt, eleverne havde lavet på pågældende fagforløb og give eleverne feedback, som det 

ville ske til en eksamen på en erhvervsuddannelse: 

 

 De var ikke skuemestre, men det sagde vi til eleverne, at de var – og [eleverne] blev selvfølgelig 

vildt benovet over, at der stiller to svende op i arbejdstøj, småbeskidte, og så får de ’sådan hele 

armen’. Nu var det så nogle, jeg kendte i forvejen, så jeg vidste at det var nogle, der havde med 

unge mennesker at gøre. Den ene arbejder i en ungdomsklub og sådan nogle ting, så jeg vidste 

godt hvad de kunne (…), men [eleverne] fik selvfølgelig positiv feedback på en ordentlig måde. 

 

3.3.3.1 Inddragelse af eleverne i fagvalg 

I forhold til tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af Mørkhøj skole og TEC indeholder 

EUD-projektet, jf. projektbeskrivelsen, to enslydende særlige aktiviteter. Aktiviteterne 

beskrives således: 

 

• Inddragelse af de unge i forhold til hvilke fag, der skal udbydes. 

• Inddragelse af de unge i arbejdet med at klarlægge, hvilke fag der kan 

motivere dem til at gennemføre 9. klasse og fortsætte i ungdomsuddannelse. 

Der er arbejdet med disse aktiviteter ud fra elevernes ønske om at prøve flere fagforløb end 

oprindeligt planlagt. Oprindeligt skulle eleverne allerede fra starten af 9. klasse vælge en 

retning på TEC og følge den i 9. klasse. Af hensyn til elevernes motivation blev eleverne i 8. 

klasse inddraget i forhold til deres ønske om flere fagforløb i 9. klasse. Som følge heraf er 

undervisningen i 9. klasse tilrettelagt med to fagforløb – auto og smed, hvorefter eleverne vil 

vælge retning. 

Ledelsesrepræsentant fra TEC, Karin Køhler, fortæller, at det dog ikke har været praktisk 

muligt at inddrage eleverne i alle elevernes ønsker ift. valg af fagforløb, idet TEC 

afdelingerne i Gladsaxe og Ballerup ikke udbyder alle fagretninger.  
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3.4 Metoder i undervisningen 
Følgende beskrives en række metoder til, hvordan lærerne arbejder med undervisningen 

med henblik på, at eleverne udvikler sig fagligt og øger deres faglige selvtillid og motivation. 

Lærerne gør opmærksom på, at metoderne de bruger i arbejdet med EUD-eleverne ikke 

afviger fra metoder, lærerne generelt anvender i andre klasser. Der kan dog være forskel på, 

i hvilken grad, lærerne anvender metoderne i EUD-klassen i forhold til deres øvrige klasser. 

 

3.4.1 Undervisningsdifferentiering, holddeling og læringsstile 

Ifølge evalueringsgrundlaget er ’undervisningsdifferentiering’, ’holddeling’ og ’afdækning af 

elevernes læringsstile og præferencer’, aktiviteter, der forventes at være metoder til at nå 

projektets mål om at øge elevernes motivation til at gå i skole og gennemføre en 

erhvervsuddannelse. Evaluator vurderer, at der er uklarhed om, hvad aktiviteten ’at afdække 

præferencer’ indebærer, hvorfor den ikke er behandlet i midtvejsevalueringen. 

 

Lærerne vurderer, at undervisningsdifferentieringen er essentiel for denne klasse, idet 

eleverne fagligt er på meget forskellige niveauer. I en stor del af timerne stiller lærerne 

forskellige opgaver på forskellige niveauer eller sætter forskellige mål for, hvor langt eleverne 

skal nå med løsningen af en fælles stillet opgave.  

Det er generelt lærernes oplevelse, at eleverne tager godt imod, at de får forskellige opgaver 

eller, at der er forskel på, hvor langt de skal nå i dagens opgave. Lærerne vurderer, at 

eleverne oplever differentieringen positivt og som en anerkendelse af, at de har forskellige 

faglige standpunkter at udvikle sig ud fra.   

 

Faglærernes fortællinger om undervisningsdifferentiering bygger på en række eksempler fra 

undervisningen, som viser en anden type forståelse af undervisningsdifferentiering. 

Faglærernes eksempler rummer fortællinger om, at eleverne får lov at arbejde med de 

opgaver, der særligt motiverer dem, om at eleverne hjælper hinanden, og om hvordan 

eleverne får mulighed for at arbejde med de opgaver, de er bedst til. 

 

Lærerne på Mørkhøj Skole anvender ikke holddeling som aktivitet. Fra interviewet med 

faglærerne på TEC er der imidlertid et eksempel på, hvordan en lærer anvender aktiviteten 

holddeling i forbindelse med en konkurrence: 

 
 De blev delt op i 2 hold. Der manglede 2 gavle, der skulle beklædes, så fik de at vide, det er 

fyraften, når beklædningen er færdig. (…) så gik der jo ligesom konkurrence i det, og så 

begyndte de også selv at finde ud af, du er god til at skære de her brædder, du er god til at 

få målt ud til det, så de gik også selv ind og fordelte rollerne mellem sig, for det var jo meget 

vigtigt, at man var bedre end det andet hold.  

Tabel 9 viser, at der er overensstemmelse mellem lærernes fortællinger om vægtningen af 

undervisningsdifferentiering og elevernes vurdering af, hvorvidt lærerne har arbejdet med 

undervisningsdifferentiering og læringsstile.  

83 % af eleverne er enige eller meget enige i, at lærerne tager udgangspunkt i den enkelte 

elev, og hvordan denne lærer bedst. 
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 Tabel 9 

 

Hvor enig er du i, at lærerne på EUD-linjen tager udgangspunkt i lige præcis 

dig, og hvordan du lærer bedst? 

Respondenter Procent 

Meget enig 1 8 % 

Enig 9 75 % 

Uenig 2 17 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

 

3.4.2 Andre aktiviteter i undervisningen 

3.4.2.1 Skabe faglige succesoplevelser 

Lærerne på Mørkhøj Skole fortæller også om undervisningssituationer, hvor læreren i mindre 

grad har fokus på at undervisningsdifferentiere. Lærerne kan i andre sammenhænge have 

fokus på at sikre, at alle elever får en faglig succesoplevelse. Det er lærernes vurdering, at 

flere faglige succesoplevelser bidrager til at øge elevernes faglige selvtillid og skabe mere 

motivation for det faglige arbejde. En lærer fortæller her om en aktivitet, der sigter mod at 

give alle eleverne en succesoplevelse: 

 
Jeg laver nogle læse /skriveprocesser, hvor alle skriver det samme. Jeg læser, og så skal de hive 

det vigtigste ud.  Så formulerer vi en sætning i fællesskab, som jeg skriver op på tavlen, som de 

skriver ind på computeren. Og det er jo fuldstændig samme niveau. (…) så det er en lidt anden 

måde at gøre det på, men fordi de stort set alle sammen ikke har været specielt glade for at gå i 

skole, så dem der er så dygtige, at de selv kunne gøre det, de synes også, at det er trygt. (…) for 

man kan ikke fejle i det her. På ingen måde, uanset hvad du gør (…). Så er succesen hjemme.  

 

I faglærernes fortællinger er der eksempler på, at de også har fokus på, at eleverne skal få 

faglige succesoplevelser i undervisningen.  

 
Dem der var svagest, har jeg ligesom prøvet at spotte det, de var bedst til, og så givet dem nogle 

juhu-oplevelser, så de ligesom på den måde fik motivationen. For der var nogle, der var rigtig 

gode til at klippe, og nogle til at lodde, og nogle fangede hurtigt det med skifertaget og så ligesom 

på den måde vise dem, at de kunne godt noget, lige meget hvad niveau de var på.  

 

3.4.2.2 Synliggørelse af elevernes faglige udvikling 

Lærerne lægger vægt på at give eleverne feedback på deres resultater og herigennem 

synliggøre den faglige udvikling for eleven. Følgende fortælling er et eksempel på dette:   

  
En gang imellem siger de også; ’det der kan vi slet ikke!’ Og så siger jeg; ’prøv at hør!’ Der var 

næsten ikke nogen af dem, der kunne finde ud af at sætte et billede ind i et Word dokument. Nu 

lader de powerpoints med alle mulige effekter, hyperlinks og alt muligt andet. Når jeg så lige siger 

det til dem; ’kan I ikke selv se, hvor dygtige I er blevet?’ Nå ja….   

 

3.4.2.3 Anerkendelse og tillid 

Lærerne på Mørkhøj Skole har inviteret til, at eleverne har kunnet være ærlige og åbne 

omkring deres skoletræthed og manglende tro på at kunne mestre de faglige opgaver. Med 

anerkendelsen af elevernes standpunkt lægger lærerne på Mørkhøj skole vægt på hele tiden 

at fortælle eleverne, at de har tillid til og tror på, at eleverne kan udvikle sig fagligt. En lærer 
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fortæller her, at hun vurderer, at denne metode bidrager til udviklingen af elevernes faglige 

selvtillid: 

 
’Vi skal nå alt det her!’ Det har jeg tænkt, at det når vi. Når man så har sagt det 20 gange, så ved 

de jo godt; ’nå, hun plejer jo at have ret, så har hun nok også ret i dag’. Det er jo også en 

motivation for dem, troen på at vi har styr på det her, så her skal de ”bare” være med. 

 

Lærerne fra Mørkhøj Skole anvender også anerkendelse i form af at rose eleverne for deres 

arbejde, hvilket de vurderer, er mere betydningsfuldt i EUD-klassen end i andre klasser. Når 

lærerne roser eleverne, er de konkrete og tager udgangspunkt i forventningerne til den 

enkelte elevs udvikling.  

 

3.4.2.4 Bevægelse i undervisningen 

Lærerne på Mørkhøj Skole arbejder i højere grad, end de gør i deres øvrige klasser, med at 

tænke bevægelse ind i undervisningsaktiviteterne. Lærerne oplever, at eleverne har behov 

for at skabe nogle pauser med bevægelse, således at de ikke skal sidde på stolen i alle 

undervisningstimerne. Dette gøres fx med begrebsstafet i danskundervisningen og ved at 

tegne eller skrive med kridt ude i skolegården. 

Det er lærernes vurdering, at eleverne er glade for bevægelsesaktiviteterne, og at 

bevægelse hjælper eleverne til at kunne holde koncentrationen i løbet af skoledagen. 

 

 

3.5 Forberedelse på erhvervsskolernes kultur 
Et af EUD-projektets mål hedder, at de unge skal forberedes på erhvervsskolernes kultur, 

som de skal være en del af. For at nå dette mål skal: 

Begge lærergrupper formidler erhvervsskolernes kultur gennem narrativer, besøg og 

samarbejde mellem folkeskoleleverne og eleverne på erhvervsskolen.  

3.5.1 Formidling af erhvervsskolernes kultur 

Begge lærergrupper vurderer, at forberedelsen på erhvervsskolernes kultur ikke har været 

prioriteret som et særligt opmærksomhedspunkt i undervisningen på Mørkhøj Skole og på 

TEC. Det er imidlertid begge lærergruppers vurdering, at eleverne får et indblik i 

erhvervsskolernes kultur alene ved fysisk at modtage undervisning på TEC.  

Faglærerne vurderer alligevel, at de fremadrettet kan gøre mere ud af formidlingen af 

erhvervsskolekulturen i TEC-undervisningen ved fx at oplyse om hvilke regler, der gør sig 

gældende på TEC, og hvorfor de er vigtige at overholde.  

 

3.5.1.1 Lærernes kendskab til erhvervsskolekulturen 

To af lærerne på Mørkhøj Skole havde et minimalt kendskab til erhvervsskolerne før deres 

deltagelse i projektet. Før lærerne vidste, at de skulle være med i EUD-projektet, havde de 

fået noget kendskab til erhvervsskolerne via et intromøde på TEC. Derudover har de to 

lærere ikke haft nærmere kendskab til erhvervsskoler ved EUD-projektets begyndelse. Disse 

lærere vurderer, at de efterhånden har fået en større indsigt i, hvad det vil sige at gå på en 

erhvervsskole efter samarbejdet med TEC i dette projekt. De er dog ikke specifikt blevet 

klædt på til at lære om erhvervsskolekulturen i forbindelse med EUD-projektet. Den tredje 
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lærer har selv en håndværkeruddannelse, og det vurderer vedkommende har været en god 

erfaring, som er blevet anvendt i forståelsen af erhvervsskolekulturen.  

 

3.5.1.2 Besøg og samarbejde mellem eleverne og erhvervsskoleeleverne 

Indtil videre har eleverne hverken besøgt eller haft et fagligt samarbejde med de andre 

erhvervsskolelever på TEC. Hvis der har været kontakt, har den ligget i pauserne og har ikke 

været organiseret af TEC. I anden halvdel af 9. klasse skal eleverne vælge en faglig retning 

ud fra de 7, som de har haft gennem hele forløbet. Her skal de følge et alment grundforløb 

sammen med andre erhvervsskoleelever og hermed samarbejde med dem.    

 

Tabel 10 viser, at ca. halvdelen af eleverne vurderer, at de ikke er blevet taget godt imod af 

erhvervsskoleleverne på Gladsaxe TEC.  

 

 Tabel 10 

 

Jeg er blevet taget godt imod af de andre studerende på Gladsaxe TEC? 

Respondenter Procent 

Meget enig 0 0 % 

Enig 7 58 % 

Uenig 5 42 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

Idet eleverne skal arbejde tættere sammen med de øvrige erhvervsskoleelever i anden 

halvdel af 9. klasse, anbefaler evaluator, at TEC har fornyet opmærksomhed på elevernes 

trivsel og samspil med de øvrige erhvervsskoleelever.   

 

I forbindelse med samarbejdet med erhvervsskoleeleverne nævner en af faglærerne, at 

nogle forældre i starten var bekymrede for, at denne kontakt skulle påvirke deres børn 

negativt i kraft af, at erhvervsskoleeleverne er ældre: 

 

Det har forældrene også være bekymrede for, om de kom til at gå for meget sammen med de 

almindelige erhvervsskoleelever, fordi de både ryger, og når de har fri går de på druk. Og så 

snakker de om, at de har været på druk og sådan nogle ting. Der har forældrene haft en 

bekymring dér i hvert fald. 

 

Faglæreren fortæller, at bekymringen blev neddroslet efter et forældremøde og er ikke 

længere aktuel. Evaluator anbefaler, at denne erfaring fremadrettet inddrages i forhold til 

forældre til nye elever på EUD-linjen.  

 

3.5.1.3 Eleverne føler sig forberedte 

Til trods for at begge lærergrupper vurderer, at de ikke har haft fokus på at formidle 

erhvervsskolernes kultur til eleverne, og at der ikke har været et samarbejde mellem 

eleverne og erhvervsskoleeleverne, mener størstedelen af eleverne, at de er blevet godt 

forberedt på, hvordan det er at gå på TEC. Tabel 11 viser, at 92 % er meget enige eller enige 

i, at de er blevet godt forberedt. Dette stemmer overens med lærernes vurdering af, at 

eleverne lærer meget om det at gå på TEC ved at modtage undervisning dér to dage om 

ugen.  
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 Tabel 11 

 

Jeg er blevet godt forberedt på, hvordan det er at gå på TEC? 

Respondenter Procent 

Meget enig 5 42 % 

Enig 6 50 % 

Uenig 1 8 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

 

3.6 Samarbejdet mellem Mørkhøj Skole og TEC 
Styrkelse af det faglige samarbejde for bedre faglig og didaktisk undervisning er et 

selvstændigt mål i EUD-projektet jf. evalueringsgrundlaget. Med henblik på at nå dette mål 

skal der arbejdes med følgende aktiviteter: 

 

• Etablering af fagligt fællesskab om undervisning af elever – samarbejdet skal 

involvere videndeling og erfaringsudveksling. 

• Der skal skabes en åben kultur mellem lærergrupperne mhp. at give lærerne bedre 

mulighed for at forberede eleverne på overgangen. 

 

Følgende beskrives og vurderes, hvorledes Mørkhøj Skole og TEC samarbejder i et fagligt 

fællesskab. 

 

3.6.1 Tilrettelæggelse af samarbejdet mellem lærergrupperne 

Samarbejdet om at tilrettelægge sammenhængende og anvendelsesorienteret undervisning 

har foregået ved, at lærerne på Mørkhøj og TEC har afholdt tre møder i løbet af skoleåret 

samt korresponderet over telefon og e-mail. I samarbejdet om undervisningen har 

lærergrupperne fokuseret på; at få indblik i hinandens fag, på fællesnævnerne og fx på 

hvilket værktøjs- og materialekendskab, der er væsentligt. Indimellem har lærerne på 

Mørkhøj Skole modtaget materiale og viden om, hvad eleverne skulle igennem på 

fagforløbene, og har derigennem gjort undervisningen anvendelsesorienteret. Herudover har 

begge lærergrupper stillet hinanden forslag til, hvordan undervisningen kan planlægges, så 

den er sammenhængende.  

 

Der har dog været forskel på, i hvilken udstrækning ovenstående samarbejde har været 

praktiseret i løbet af skoleåret i relation til de forskellige fagforløb på TEC. 

Lærerne på Mørkhøj Skole samt én af faglærerne på TEC, som fungerede som klasselærer 

på TEC Gladsaxe, har været konstante deltagere i samarbejdet om undervisningen og 

elevernes trivsel generelt. Derimod har to af de øvrige faglærere ikke haft nogen kontakt til 

lærerne på Mørkhøj i forhold til det faglige samarbejde omkring undervisningen. Endelig har 

fremsendelse af materialer og inspirationsliste til den teoretiske undervisning udelukkende 

gjort sig gældende for 2 ud af 4 faglærere fra TEC.  

Samarbejdet mellem lærergrupperne i løbet af skoleåret har således fungeret på forskellige 

måder. Der har ikke været lige meget dialog og konkrete input til undervisningen, hvilket 

betinger mulighederne for at udvikle et fagligt fællesskab med en åben kultur.  
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3.6.2 Udvikling af det faglige fællesskab 

Overordnet vurderer begge lærergrupper samt begge ledelsesrepræsentanterne, at 

samarbejdet har fungeret. Dog vurderer alle parter også, at lærergruppernes samarbejde om 

undervisningen kan blive bedre. Både lærerne fra Mørkhøj Skole og faglærerne fra TEC 

efterspørger flere møder med henblik på at planlægge undervisningen og udvikle mere 

gensidig forståelse for hinandens kulturer.  

 

I følgende afsnit formidles de udviklingsmuligheder, som lærergrupperne vurderer, knytter sig 

til en videre udvikling af det faglige fællesskab med mere gensidig forståelse, videndeling og 

erfaringsudveksling.  

 

3.6.2.1 Udvikling af gensidig forståelse for hinandens praksis 

Lærergruppernes fortællinger om samarbejdet om undervisningen vidner om, at der er 

potentialer for at udvikle det faglige fællesskab ved i højere grad at inkludere faglærerne i 

samarbejdet om undervisningen. At faglærerne fra TEC ikke har samarbejdet lige meget 

med lærerne på Mørkhøj om undervisningen afspejles af faglærernes fortællinger. Ikke alle 

faglærerne har lige meget viden om og erfaring med, i hvilket omfang undervisningen på 

Mørkhøj Skole planlægges at være anvendelsesorienteret. Dette bliver synligt i følgende 

fortællinger: 
 

Faglærer på TEC: Det kræver nogle flere møder inden, hvor man kan lave en udveksling af 

materialer både den ene og den anden vej og blive skarpere på begge parter, hvad er det, vi skal 

nå? For det har jo stadig været almindeligt pensum ovre på Mørkhøj (…), og så udover det bliver 

der så puttet en masse fagrelateret stof fra de forskellige uddannelser også. 

 

Lærer på Mørkhøj skole: Vi bruger det rent faktisk ovre i vores undervisning, det overrasker også 

dem nogle gange; ’arbejder I så meget med det hos jer?’ Selvom det er blevet sagt til dem, så 

har de stadig bare tænkt, at det er ligesom et brobygningshold, de kommer jo bare lige på besøg, 

og så er de i skole normalt hos jer. Det der med at forstå, at vi virkelig prøver på at få det til at 

hænge sammen. 

 

Fortællingerne synliggør, at der fortsat er behov for at udvikle forståelse for hinandens 

praksis.  

 

3.6.2.2 Øget videndeling 

Faglærerne på TEC er motiverede for at udvikle samarbejdet med Mørkhøj Skole yderligere, 

idet de er motiverede for at lave undervisning, som eleverne kan se sammenhæng i. I et øget 

samarbejde efterspørger nogle af faglærerne mere feedback fra lærerne på Mørkhøj Skole i 

forhold til tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning, som faglærerne har givet input til. 

En faglærer fortæller her om behovet for feedback på, hvor meget Mørkhøj Skole har 

arbejdet med hans fremsendte input til teori, i forhold til at vurdere effekten af samarbejdet 

om undervisningen: 

 
Jeg har ikke rigtig fod på, hvor meget man har taget sig af det (…) jeg tror bestemt, de har gjort 

så meget, de kunne, men det har været svært at følge op på, om det har været noget for 

eleverne (…) for at kunne se, hvor meget, det har givet. 

 

Faglærerens fortælling vidner om, at der fortsat er potentialer for, at lærerne på tværs 

videndeler og erfaringsudveksler mere.  
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Øget fokus på videndeling i samarbejdet bliver meget centralt fremover, idet mange af 

faglærerne udskiftes, og idet nye lærere fra Mørkhøj Skole skal indgå i undervisningen om 

både en 8. og 9. klasse. 

 

3.6.2.3 Planlægning i starten af skoleåret 

Som beskrevet tidligere har lærergrupperne ikke i forbindelse med skolestart samarbejdet 

om at lave en undervisningsplan for året. I stedet har lærergrupperne løbende gennem 

skoleåret udviklet deres samarbejde om den sammenhængende anvendelsesorienterede 

undervisning.  

I takt med denne praksis har ikke alle faglærerne på TEC været en del af projektet fra starten 

af skoleåret. Det har ifølge lærerne på Mørkhøj Skole været en udfordring for samarbejdet, 

løbende at skulle samarbejde med nye lærere fra TEC, som ikke altid har været tilstrækkeligt 

bevidste om deres opgave:    

 
Det har ikke altid føltes som om, det var helt tydeligt fra deres side, hvad de skal med det her 

projekt. Det har været lidt udfordrende, nogle gange skulle vi stramme lidt op. (…) Så sidder vi 

med en ny lærer til et opstartsmøde, som egentlig overhovedet ikke kender til strukturen for det; 

Hvad er det overhovedet, vi laver? Hvad er det for nogen elever? Hvad er det, de skal igennem? 

Som ved stort set ingenting. Da kan man sidde og tænke; vi skal planlægge nu, hvad det er, vi 

skal lave i samarbejdet, du skal ikke sættes ind, hvad det er, vi overhovedet laver.  

 

Ledelsesrepræsentant, Karin Køhler, fra TEC erkender, at TEC fremover skal være mere 

aktive i forhold til at få skabt et fagligt fællesskab, og at TEC har lænet sig meget op af 

Mørkhøj Skoles læreres initiativer og entusiasme. Karin Køhler vurderer, at TEC fremadrettet 

skal have mere fokus på rekrutteringen af faglærere til EUD-linjen med henblik på at sikre, at 

faglærerne tager tilstrækkelig ejerskab over opgaven.  

 

Som metode til at styrke samarbejdet, efterspørger lærerne fra Mørkhøj Skole, at det i højere 

grad prioriteres at samarbejde om undervisningsplanen i starten af skoleåret. Hermed vil 

lærerne på tværs have et bedre fælles udgangspunkt for samarbejdet i løbet af skoleåret, og 

det vil blive mere synligt, hvad lærerne hver især løbende arbejder med. 

 

3.6.2.4 Kommunikation 

I forbindelse med samarbejdet vurderer lærerne på Mørkhøj Skole, at de har en teknisk 

udfordring i kommunikationen med faglærerne på TEC, som de forventer skal løses. 

Denne udfordring indebærer, at lærergrupperne har hver deres kommunikationsplatform på 

skolerne, og at de ikke kommunikerer indenfor samme platform. Lærerne oplever også, at 

der er en udviklingsmulighed ift., hvorledes faglærerne på TEC kommunikerer med 

forældrene, som indtil nu har foregået igennem lærerne på Mørkhøj Skole.   
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3.7  Vejledningsindsats og mentorordning 
 

3.7.1 Vejledningsindsats 

I evalueringsgrundlaget hedder det, at eleverne på EUD-linjen skal modtage en styrket 

vejledningsindsats med henblik på, at de begynder et uddannelsesforløb efter folkeskolen. 

Vejledningsindsatsen skal være særlig tilrettelagt for denne målgruppe; altså et supplement 

til vejledningsindsatsen andre elever også modtager. Vejledningen kan varetages af 

erhvervsskoler, UU, jobcenter og skoler.  

Lederne fortæller, at der indtil nu ikke har været en særlig vejledningsindsats for EUD-linjen, 

og at dette arbejde ikke har været prioriteret i 8. klasse. Der er planer om at opstarte en 

vejledningsindsats i 9. klasse i samarbejde med UU, som skal indeholde aktiviteter udover 

den almene vejledning for alle 9. klasser. Evaluator anbefaler, at det fremadrettet klargøres, 

hvordan denne særlige vejledningsindsats skal udmøntes i praksis, og hvem der har 

ansvaret for opgaven.  

 

3.7.2 Mentorordning 

I evalueringsgrundlagets mål om at styrke vejledningsindsatsen er en mentorordning 

beskrevet som en aktivitet. Den karakteriseres som en mentorordning, hvor de unge kan 

hjælpes i forhold til f.eks. faglige og/eller sociale vanskeligheder og indbefatter et fokus på 

hvad der motiverer den unge til at tage en uddannelse. 

 

Lærerne på Mørkhøj Skole har indtil videre varetaget en mentorordning i EUD-klassen, hvor 

eleverne hver især er tilknyttet én af de tre lærere. Mentorfunktionen udføres som samtaler 

mellem lærer og elev.  

Tabel 12 viser, at to elever enten ikke mener eller ikke ved, at de har en mentor, hvilket tyder 

på, at lærernes rolle som mentor ikke er synlig for alle elever.  

 

 Tabel 12 

 

Har du en mentor på skolen eller på teknisk skole? 

Respondenter Procent 

Ja  10 83 % 

Nej 1 8 % 

Ved ikke 1 8 % 

I alt 12 100 % 

 

Da lærerne generelt er tætte på eleverne, er det svært at adskille mentorrollen fra 

lærerrollen. Lærerne kommenterer selv denne udfordring:  

 
Det går lidt dybere. Det er måske lidt svært at skille ad, når der kun er 12 elever, det er ret 

specielt. Man er faktisk meget tæt på dem, så hvad er lige mentordelen og hvad er lærerdelen, 

altså i kontakten med dem. For der er meget kontakt. 

 

Mentorordningen karakteriseres selv af lærerne som en forlængelse af lærerrollen. Lærerne 

understreger, at forskellen primært ligger i, at der er tildelt flere timer per elev end normalt. At 

have mere én til én tid med en elev, fortæller lærerne, har været en forudsætning for 

hurtigere at komme tæt på eleverne, som var ukendte for dem. Dette har givet lærerne 

mulighed for at ”optrevle hele deres skoleliv”, som lærerne vurderer, har været nødvendigt i 

denne klasse. Lærerne oplever generelt, at de støtter EUD eleverne på måder, som de ikke 
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gør i samme omfang i en anden 8. klasse. Fx fortæller en af lærerne, at vedkommende har 

brugt meget tid på at finde den rigtige praktikplads til eleverne, hvis der har været behov. For 

denne lærer har det været vigtigt at give eleverne mulighed for at komme ud i en 

håndværkspraktik. Generelt stemmer lærernes fortællinger om, hvad mentorsamtalerne 

indeholder godt overens med, hvad eleverne oplever, som det ses i tabel 13. Ifølge eleverne 

taler de fleste om elevens fremtid, hvordan eleven klarer sig i skolen, og hvordan eleven har 

det socialt i skolen. 

 

 

 Tabel 13 

 

Hvad laver du med din mentor? 

(sæt gerne flere krydser) 

Midtvejsmåling 

juni 2014 

 

Respondent 

markeringer 

Vi taler om min fremtid 10  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg klarer mig i skolen 8  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg har det socialt i skolen 6  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg har det derhjemme 3  ud af 12 

Jeg får hjælp til de praktiske opgaver på TEC 3  ud af 12 

Jeg får hjælp til mine lektier i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi 2  ud af 12 

Andet… (= ”hjælp til praktik”) 1  ud af 12 

 

 

Tabel 14 viser, at den udvidede lærer-elev relation har været særdeles positiv for forholdet 

mellem elever og lærere. Alle eleverne er glade for alle deres lærere, eller de fleste af dem. 

Dette er en markant ændring fra oplevelsen på elevernes gamle skole, hvor de fleste af 

eleverne ikke var glade for mange af deres lærere. 

 

 

 Tabel 14 

 

Var/er du glad for dine lærere på…? 

Din gamle skole 

 

Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 

 

Respondenter      Procent 

Ja, dem alle sammen 0 0 % 3 25 % 

Ja, de fleste 4 29 % 9 75 % 

Kun én eller nogle enkelte 7 50 % 0 0 % 

Nej, ingen af dem 3 21 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

Idet mentorordningen er udmøntet som en udvidet lærer-elev relation, rummer den ikke 

umiddelbart muligheden for faglig vejledning og rådgivning indenfor erhvervsuddannelses- 

og arbejdsmarkedskonkrete områder. En mentor tættere knyttet til håndværksfagene kan i 

højere grad varetage en sådan mentorfunktion. 
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4 Opsamling og anbefalinger 
 

4.1.1 Læsevejledning til opsamlingsskema 

Følgende opsamles midtvejsevalueringens resultater i hovedtræk i forhold til 

evalueringsgrundlaget.  

Opsamlingsskemaet skal læses med de metodiske forbehold beskrevet i kapitel 2.2.3.  

Her fremgik det, at en række metodiske forbehold udfordrer evaluators vurderingsopgave og 

medfører, at evaluator tager forbehold for at vurdere, om skolernes arbejde med målene og 

aktiviteterne er tilfredsstillende.  

Forbeholdene afstedkommes af, at grundlaget, hvorpå evaluator skal vurdere resultaterne, 

ikke indeholder: Succeskriterier for projektperioden, ikke har en tydelig ansvarsfordeling i 

aktiviteterne, ikke har tilstrækkelig konkrete aktiviteter og ikke har et synligt pædagogisk 

grundlag.   

 

4.1.2 Opsamlingsskema med anbefalinger 

 

Mål: 
Undervisningen og elevernes motivation, trivsel og faglige udvikling 
”At tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb i udskolingen og erhvervsuddannelser med både praktiske 
og teoretiske fag, som kan motivere de unge med præference for praktiske fag til at fuldføre en 
erhvervsuddannelse” 

Aktiviteter Status Resultater Anbefaling fra 
Koble det teoretiske 
med det praktiske - 
anvendelsesorienteret 
undervisning 

 

Igangsat 
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Alle eleverne vurderer i 
midtvejsmålingen, at der er en klar 
sammenhæng mellem 
undervisningen på  
Mørkhøj Skole og TEC.  
Størstedelen af undervisningen på 
Mørkhøj er teoretisk koblet til 
fagforløbene på TEC. 
Tilrettelæggelse af en 
anvendelsesorienteret 
sammenhængende undervisning har 
foregået i dialog mellem 
lærergrupperne ved møder og ved, 
at nogle faglærere har sendt 
materialer og idéer til Mørkhøj skole. 

Evaluator: Vurder hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
Begge lærergrupper: ønske om 
at undervise sammen for at 
mindske adskillelsen af 
undervisningen, som ikke er en 
ubetinget fordel for elevernes 
læring.  
 
Forberede eleverne på, at en 
teknisk uddannelse på TEC ikke 
kun er praktiskorienteret men også 
indeholder fag med teori, som er af 
anden karakter end teorien på 
EUD-linjen er. 

Undervisningsdifferen
-tiering og holddeling 
mhp. at tilgodese de 
unges behov 
 

Igangsat  
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Begge skoler anvender 
undervisningsdifferentiering, mens 
holddeling kun er anvendt på TEC. 
Mørkhøj skole anvender metoden i 
størst udstrækning jf. spredningen i 
elevernes faglige niveau. 
Faglærerne baserer metoden på, 
hvad eleverne selv har lyst til, og er 
bedst til at arbejde med, mens 

Evaluator: Vurder hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med 
undervisningsdifferentiering og 
holddeling. 
 



30 
 

lærerne på Mørkhøj skole stiller 
opgaver ift. de enkelte elevers 
faglige udgangspunkt. 
Flertallet af elever vurderer, at der 
bliver taget udgangspunkt i dem, og 
hvordan de lærer bedst. 

Inddragelse af de 
unge i forhold til hvilke 
fag, der skal udbydes  
Og 
inddragelse af de 
unge i arbejdet med at 
klarlægge hvilke fag, 
der kan motivere dem 
til at gennemføre 9. 
klasse og fortsætte i 
ungdomsuddannelse 

Gennemført 
med 8. 
klasse 
skoleåret 
2013/2014 
 

Dette er en aktivitet, der kun kan 
udføres på TEC, da fagene på 
Mørkhøj Skole er fastlagt. Eleverne 
var med til at beslutte, at antallet af 
fagforløb skulle udvides fra 5 til 7, da 
eleverne havde et ønske om at blive 
introduceret til flere fagforløb, end 
der oprindeligt blev planlagt. 

Evaluator: Vurder hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet.  
Vurder, hvorvidt der er en forskel 
på de to aktiviteter, som evaluator 
ikke har behandlet. 
  
TEC: Opmærksomhed på at der er 
begrænsninger for, hvad TEC 
Gladsaxe og Ballerup kan udbyde, 
idet alle retninger ikke kan 
tilbydes. Aktiviteten har således 
begrænsninger. 

Samarbejde mellem 
skole og erhvervsliv – 
inddragelse af private 
virksomheder og evt. 
lærere fra DTU 
 

Igangsat 
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 
 

Både Mørkhøj Skole og TEC 
samarbejder med og inddrager 
private virksomheder. Mørkhøj Skole 
har taget EUD-klassen på besøg i en 
entreprenørvirksomhed, som de 
også får inputs fra til projektet. 
Virksomhedssamarbejdet har 
Mørkhøj Skole planlagt skal udvides 
i 9. klasse med fx Gladsaxe 
Håndværkerforening. Faglærerne 
har inddraget deres 
virksomhedskendskab direkte i 
undervisningen med referencer til 
arbejdslivet og ”skuemester” besøg. 

Evaluator: Vurder hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 

De unge skal tage 
aktiv del i 
udarbejdelsen af 
deres elevplan, så 
den afspejler deres 
ønsker 
 

Igangsat 
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Arbejdet med elevplaner på EUD-
linjen har ikke adskilt sig fra 
lærernes praksis med elevplaner i 
andre klasser, hvor lærerne 
udarbejder en elevplan pr elev, som 
”godkendes” af eleven. 
I elevplanerne har der også været 
tilført læringsmål for fagforløbene på 
TEC. 

Evaluator: Vurder, hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
Vurderes resultatet at være 
tilfredsstillende, bør aktivitetens 
relevans genovervejes. Arbejdet 
med elevplanen adskiller sig ikke 
fra, hvordan der arbejdes i andre 
klasser.  
 
Opmærksomhed på hvordan 
denne praksis omkring arbejdet 
med elevernes læringsmål vil 
ændre sig med skolereformen, idet 
det bliver obligatorisk at arbejde 
med ’Rubric’. 

Fokusere på 
elevernes 
skolemotivation og 
trivsel 

Igangsat  
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Med en sammenhængende 
anvendelsesorienteret undervisning 
er eleverne mere motiveret for at gå i 
skole end de var før, de startede på 

Evaluator: Vurder, hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
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EUD-linjen, og de trives på både 
Mørkhøj Skole og TEC. Begge 
lærergrupper har fokus på elevernes 
motivation og trivsel. Lærerne på 
Mørkhøj Skole benytter sig af 
metoder så som at skabe faglige 
succesoplevelser, at synliggøre 
elevernes faglige udvikling, 
anerkendelse og tillid og bevægelse. 
Faglærerne benytter sig af metoder 
som at skabe faglige 
succesoplevelser og omstilling af 
undervisningen for at højne 
motivationsniveauet. 

 
Mørkhøj Skole bør være 
opmærksom på, at en enkelt elev, 
ved udgangen er 8. klasse, er 
blevet mindre motiveret til at 
gennemføre 9. klasse eksamen.  

Der vil være fokus på 
samarbejde – 
fællesskab mhp. at 
øge motivation 

Igangsat  
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 
 

Alle elever føler sig trygge i deres 
klasse, og lærerne på Mørkhøj Skole 
vurderer, at de trives godt som en 
gruppe og passer på hinanden. 
Skoleleder Mørkhøj skole Carsten 
Bott vurderer, at projektet i sig selv 
giver en ny selvforståelse for 
eleverne, som også samler dem i 
klassen. 
Udover en intro tur i starten af 8. 
klasse, sammen med den anden 8. 
klasse på Mørkhøj Skole, har der 
ikke været konkrete 
fællesskabsaktiviteter. 
 
Karin Køhler vurderer, at der på TEC 
ikke har været nok fokus på det 
sociale og det at ryste klassen 
sammen for at skabe et ”fælles vi”. 

Evaluator: Vurdere hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
Såfremt aktiviteten prioriteres 
fremadrettet, bør der fokuseres på 
samarbejde og fællesskab 
eleverne imellem, og hvem der 
skal udføre opgaven. 
 
TEC: Større opmærksomhed på 
elevernes trivsel og fællesskab, da 
eleverne kommer fra forskellige 
skoler. 
 

Elevernes læringsstile 
og præferencer vil 
blive afdækket mhp. 
at øge motivation 

Igangsat  
 
 

Langt størstedelen af eleverne 
vurderer, at lærerne tager 
udgangspunkt i dem, og hvordan de 
lærer bedst. Dette kan tyde på, at 
der i et omfang er arbejdet med 
læringsstile. 
Der bør tages forbehold for 
anvendelsen af dette resultat, idet 
aktiviteten ikke selvstændigt er 
behandlet i datamaterialet. 
Elevernes præferencer er ikke 
belyst. 

Evaluator: Overveje hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
 

De unge evaluerer 
deres personlige og 
faglige resultater ved 
udgangen af 8. klasse 
og ved udgangen af 9. 
klasse 

Igangsat  
af Mørkhøj 
Skole 

Eleverne har evalueret deres faglige 
resultater på Mørkhøj Skole ved at 
præsentere og skriftliggøre, hvad de 
har lært i fagforløbene på TEC. 
Derudover havde de i forbindelse 
med projektet i slutningen af 8. 
klasse til opgave at fremlægge deres 
erfaringer fra de tekniske fag i 
forhold til arbejdet med ’robotbanen’, 
samt fremlægge projektet i henhold 

Evaluator: Overveje hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
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til folkeskolefagene. 
Vurdering af 
elevernes faglige 
udbytte af EUD-linjen 

Igangsat 
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Elevernes egne vurderinger, af 
hvordan de klarer sig fagligt, er 
spredt, hvilket svarer til spredningen 
i det faglige niveau, som lærerne på 
Mørkhøj skole fortæller, eleverne 
har. 
Begge lærergrupper vurderer, at 
størsteparten af eleverne gennem 8. 
klasse har udviklet sig fagligt. Nogle 
elever har udviklet sig meget, mens 
enkelte ikke har udviklet sig særlig 
meget. 
Denne vurdering bygges bl.a. på 
elevplanens faglige mål i både 
Mørkhøj Skoles og TEC’s fag.  
På trods af elevplanens faglige mål 
vurderer faglærerne, at det har 
været vanskeligt at vurdere, på 
hvilke måder eleverne har udviklet 
sig fagligt i forhold til fagene på TEC. 

Evaluator: Overveje hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
Genoverveje praksis for at følge 
elevernes faglige udvikling på 
TEC, som tager højde for 
faglærernes begrænsede 
forhåndskendskab til eleverne og 
den begrænsede tid, fagforløbene 
varer.   
 
Mørkhøj skole: Opmærksomhed 
på elevernes generelt faglige 
ringere udgangspunkt i 
vurderingen af, hvorvidt elevernes 
faglige udvikling er tilfredsstillende. 

Mål: 
Samarbejde mellem Mørkhøj Skole og TEC Gladsaxe 
”At styrke det faglige samarbejde mellem medarbejderne i folkeskolens udskoling og erhvervsskolerne for bedre 
faglig og didaktisk undervisning”    
og  
”At forberede de unge på erhvervsskolernes kultur som de skal være en del af” 

Aktiviteter Status Resultater Anbefaling fra 
Etablering af fagligt 
fællesskab om 
undervisning af elever 
– samarbejdet skal 
involvere videndeling 
og 
erfaringsudveksling 
 
 
 
Der skal skabes en 
åben kultur mellem 
lærergrupperne => 
give lærerne bedre 
mulighed for at 
forberede eleverne på 
overgangen 

Igangsat 
af Mørkhøj 
Skole og 
TEC 

Lærerne har via møder, 
telefonsamtaler og mail samarbejdet 
om undervisningen ved at drøfte 
hinandens fag, fællesnævnere, 
materialer, og ved at stille hinanden 
forslag til undervisningen. Omfanget 
af dette samarbejde har dog varieret 
hen over året, da det har været 
forskelligt, hvor meget faglærerne 
hver især har bidraget med.  
Lærergrupperne vurderer, at 
samarbejdet har fungeret godt, men 
er enige om, at det bør udvikles 
yderligere. Tegn på manglende 
forståelse for hinandens praksis, 
efterspørgsel på mere feed-back og 
flere møder, tyder på, at der er 
behov for at styrke det faglige 
fællesskab, den åbne kultur ved at 
videndele og erfaringsudveksle 
mere.  

Evaluator: Overveje hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
Lærergrupper:  
Flere møder ift. planlægning af 
undervisningen. 
 
Mere feedback og videndeling ift. 
undervisningen. 
 
Fokus på at øge gensidig 
forståelse for hinandens opgave i 
praksis. 
 
Fokus på at øge planlægningen af 
undervisningen i starten af 
skoleåret. 
 
Mere forhåndskendskab til 
eleverne før skolestart mhp. at 
tilrettelæggelse af undervisningen 
og støtte til eleverne. 
 
TEC:  
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Faglærerne efterspørger, at 
indholdet af det afsluttende projekt 
fremover udmeldes i starten af 
skoleåret. 
 
Øget fokus på rekruttering af 
faglærere mhp. at tage 
tilstrækkeligt ejerskab over den 
fælles opgave. 
 
Mørkhøj skole:  
Videreudvikle ift. 
kommunikationsmiddel mellem 
lærergrupperne og mellem 
faglærerne og forældrene. 

Begge lærergrupper 
skal formidle 
erhvervsskolernes 
kultur gennem 
narrativer, besøg og 
samarbejde mellem 
elever i folkeskolen og 
på erhvervsskolen 

Endnu ikke 
igangsat 

Begge lærergrupper vurderer: Det at 
forberede eleverne på 
erhvervsskolernes kultur har ikke  
haft særlig opmærksomhed, men at 
de modtager undervisning på TEC i 
sig selv forbereder eleverne. 
Faglærerne har ikke igangsat 
samarbejde mellem EUD-eleverne 
og de øvrige elever på TEC.  
Ca. halvdelen af eleverne vurderer, 
at de ikke er blevet taget godt imod 
af de andre studerende på TEC, 
men eleverne vurderer alligevel, at 
de er godt forberedte til at gå på 
TEC. 

Evaluator: Overveje hvorvidt der 
midtvejs er arbejdet 
tilfredsstillende med denne 
aktivitet. 
 
TEC: 
Have fornyet fokus på elevernes 
trivsel og samspil med de øvrige 
studerende, når de i 9. klasse skal 
samarbejde.  
 
Øge fokus på at formidle reglerne 
på TEC, og hvorfor de er vigtige. 
 
I introduktion til forældre til nye 
elever på EUD-linjen inddrage 
lærernes erfaring med, at forældre 
var bekymrede for, at eleverne 
skal indgå i et miljø med noget 
ældre elever.  

Mål: 
Vejledningsindsats og mentorordning 
”Vejledningsindsatsen skal styrkes overfor de unge mhp. at de unge påbegynder et uddannelsesforløb, som de er 
motiverede overfor og har kompetencer til at gennemføre” 

Aktiviteter Status Resultater Anbefaling fra 
Differentiere og 
målrette vejledningen 
yderligere for gruppen 
af særligt udsatte 
unge (særligt 
tilrettelagt vejledning) 

Endnu ikke 
igangsat 

Tiltænkt i 9. klasse Evaluator: Tydeliggøre hvordan 
denne særlige vejledningsindsats 
skal organiseres, og hvilke aktører, 
der skal udføre opgaven. 

Samtaler med unge 
og tværfagligt team; 
erhvervsskoler, UU, 
jobcenter og skoler. 
Der vil være fokus på 
afklaring af valg af 
uddannelse samt på 
mentorordninger, hvor 

Igangsat af 
Mørkhøj 
Skole 

Mentorordning varetages af lærerne 
på Mørkhøj Skole med én til én 
samtaler, som en udvidet lærer-elev 
relation. Relationen mellem lærer og 
elev er tæt, og eleverne er glade for 
lærerne. 

Evaluator: Overveje om 
mentorordningen skal udvides til 
også at rumme vejledning og 
rådgivning af 
erhvervsuddannelses- og 
arbejdsmarkedskonkrete områder, 
og om en mentor tættere knyttet til 
håndværksfagene bedre vil kunne 
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de unge kan hjælpes i 
forhold til f.eks. faglige 
og/eller sociale 
vanskeligheder 

varetage denne del.  

Fokusere på hvad der 
motiverer den unge til 
at tage en uddannelse 

 Via vejledning og mentorordning  

 

 

4.1.3 Evaluators yderligere anbefalinger 

 

Følgende formidler evaluator en række anbefalinger til, hvordan EUD-projektets 

projektgruppe kan arbejde videre i forhold til at sikre, at EUD-projektets fremdrift sker i 

overensstemmelse med projektgruppens forventninger.  

 

4.1.3.1 Opdatering af projektbeskrivelse 

Evaluator anbefaler, at EUD-projektets projektgruppe opdaterer projektbeskrivelsen i forhold 

til følgende: 

 

• Evaluator har konstrueret evalueringsgrundlaget ud fra 39 forskellige dokumenter, idet 

projektets samlede mål og aktiviteter ikke fremgår af projektbeskrivelsen. 

Fremadrettet bør en opdateret projektbeskrivelse indeholde samtlige mål og 

aktiviteter. I en opdatering kan projektgruppen vurdere, hvorvidt der skal tilføres 

succeskriterier for projektperioden, som evaluator med fordel kan evaluere ud fra i 

slutevalueringen.  

• Tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem Mørkhøj Skole og TEC i forhold til 

aktiviteterne. Afklaring i forhold til, hvorvidt begge skoler skal arbejde med samtlige 

aktiviteter.  

• Gennemgang af aktiviteterne i forhold til at vurdere, om alle aktiviteter stadig er 

relevante samt præcisere formuleringerne af aktiviteterne, således at 

tolkningsmulighederne begrænses. 

• Tilføjelse af pædagogisk grundlag for projektet med pædagogiske antagelser i forhold 

til aktiviteterne.   

 

Såfremt projektgruppen arbejder videre med disse anbefalinger, vil grundlaget, hvorpå 

evaluator kan gennemføre EUD-projektets slutevaluering i 2016 forbedres. 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Projektbeskrivelse 03.12.2013, Tilbudsskrivelse til UVM, UVM’s godkendelsesbrev 12.10.2012 



 

4.2 Målopfyldelse via 
I dette afsnit vurderer evaluator 

forventede præstationer efter 1 år. Det vurderes,

i den langsigtede effekt ikke opnås

effekt. Det er her hensigten at tydeliggøre, om der

aktiviteter og de ønskede udfald og resultater

 

I nedenstående model ses den forestillede virkningskæde.

 

 

Evaluator vurderer, at midtvejsresultaterne viser, at EUD

den langsigtede effekt om, at 

ungdomsårgangen gennemfører en ungdomsuddannelse. 

vurdering på resultaterne, der viser, at eleverne har øget deres motivation for at gå i sko

er begejstrede for den sammenhængende anvendelsesorientere

praktiske fag.  

 

Hertil henleder evaluator til forholdet mellem den tiltænkte målgruppe og den gruppe elever, 

der udgør EUD-linjens første årgang. Første årgangs elever e

end gennemsnittet i en almen 8. klasse. 

risiko for ikke at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, end elever der i højere grad 

matcher den tiltænkte målgruppe vil være

 

4.2.1 Præstationer efter 0-1 år 

Evaluator vurderer, at midtvejsresultaterne viser tegn på, at præstationerne enten er opnået, 

eller at der fortsat er udviklingsmuligheder forbundet med at nå præstationerne. 

Målopfyldelse via forandringsteorien 
evaluator midtvejsresultaterne ud fra forandringsteoriens

ventede præstationer efter 1 år. Det vurderes, om der er fare for, at de ønskede resultater 

i den langsigtede effekt ikke opnås, eller om der er forhold, der kan påvirke den langsigtede 

at tydeliggøre, om der er sammenhæng mellem de igangsatte 

aktiviteter og de ønskede udfald og resultater i en foreløbig analyse.  

I nedenstående model ses den forestillede virkningskæde. 

Evaluator vurderer, at midtvejsresultaterne viser, at EUD-projektet er godt på vej i f

 5 % point flere unge fra EUD-linjen end resten af 

ungdomsårgangen gennemfører en ungdomsuddannelse. Evaluator baserer denne 

vurdering på resultaterne, der viser, at eleverne har øget deres motivation for at gå i sko

er begejstrede for den sammenhængende anvendelsesorienterede undervisning med 

Hertil henleder evaluator til forholdet mellem den tiltænkte målgruppe og den gruppe elever, 

linjens første årgang. Første årgangs elever er gennemsnitlig

nittet i en almen 8. klasse. Denne gruppe af elever kan derfor være i større 

risiko for ikke at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, end elever der i højere grad 

en tiltænkte målgruppe vil være.   

1 år  

Evaluator vurderer, at midtvejsresultaterne viser tegn på, at præstationerne enten er opnået, 

eller at der fortsat er udviklingsmuligheder forbundet med at nå præstationerne. 
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forandringsteoriens aktiviteter og 

at de ønskede resultater 

der kan påvirke den langsigtede 

er sammenhæng mellem de igangsatte 

 

projektet er godt på vej i forhold til 

linjen end resten af 

Evaluator baserer denne 

vurdering på resultaterne, der viser, at eleverne har øget deres motivation for at gå i skole og 

undervisning med 

Hertil henleder evaluator til forholdet mellem den tiltænkte målgruppe og den gruppe elever, 

r gennemsnitlig fagligt svagere 

Denne gruppe af elever kan derfor være i større 

risiko for ikke at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, end elever der i højere grad 

Evaluator vurderer, at midtvejsresultaterne viser tegn på, at præstationerne enten er opnået, 

eller at der fortsat er udviklingsmuligheder forbundet med at nå præstationerne.  
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Der er udviklingsmuligheder forbundet med: Samarbejdet mellem de involverede 

medarbejdere i folkeskolen og erhvervsskolerne er styrket.  

Lærergrupperne samarbejder om EUD-linjen på forskellige måder men har alle et ønske om 

at styrke samarbejdet yderligere for at opnå den bedre faglige og didaktiske undervisning 

under kortsigtet effekt.  

 

4.2.2 En ikke identificeret sammenhæng 

Der er en forventet sammenhæng mellem aktiviteterne: 

Erhvervsskolelærerne og folkeskolelærerne formidler erhvervsskolernes kultur til eleverne, 

og præstationen:  

EUD eleverne er forberedt på erhvervsskolernes kultur, som de skal være en del af. 

Præstationen er opnået, idet eleverne vurderer, at de er forberedte på at gå på en 

erhvervsskole, men aktiviteten, der skulle føre til præstationen, er ikke identificeret i 

datamaterialet som en prioriteret aktivitet (vist med rød linje).  

Dette kunne tyde på, at aktiviteten er overflødig, og at eleverne opnår forberedelsen af 

erhvervsskolernes kultur ved blot at modtage undervisning på erhvervsskolen (vist med 

stiplet linje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter ved  

Konsulent Louise Mia Malten Andersen 

Konsulent Camilla El-Sayed  
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Bilag 1. Evalueringsgrundlag – EUD-projektet 

 

Undervisningen og elevernes motivation, trivsel og faglige udvikling 

Mål: 

At tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb i udskolingen og erhvervsuddannelser 

med både praktiske og teoretiske fag, som kan motivere de unge med præference for 

praktiske fag til at fuldføre en erhvervsuddannelse (Tilbudsbeskrivelse+projektbeskrivelse). 

Aktiviteter: 

• Koble det teoretiske med det praktiske - anvendelsesorienteret undervisning 

(tilbudsbeskrivelse). 

• Undervisningsdifferentiering og holddeling mhp. at tilgodese de unges behov 
(tilbudsbeskrivelse). 

• Inddragelse af de unge i forhold til hvilke fag, der skal udbydes (tilbudsbeskrivelse). 

• inddragelse af de unge i arbejdet med at klarlægge hvilke fag der kan motivere dem 

til at gennemføre 9. klasse og fortsætte i ungdomsuddannelse (tilbudsbeskrivelse). 

• Samarbejde mellem skole og erhvervsliv – inddragelse af private virksomheder og 

evt. lærere fra DTU (tilbudsbeskrivelse).  

• De unge skal tage aktiv del i udarbejdelsen af deres elevplan, så den afspejler deres 

ønsker (tilbudsbeskrivelse). 

• Fokusere på elevernes skolemotivation og trivsel (projektbeskrivelse + Godkendelsesbrev UVM 

12.10.12). 

• Der vil være fokus på samarbejde – fællesskab mhp. At øge motivation 

(tilbudsbeskrivelse). 

• Elevernes læringsstile og præferencer vil blive afdækket mhp. At øge motivation 

(tilbudsbeskrivelse). 

• De unge evaluerer deres personlige og faglige resultater ved udgangen af 8. klasse 

(tilbudsbeskrivelse). 

• Vurdering af elevernes faglige udbytte af EUD-sporet (projektbeskrivelse). 

• Der skal ske en løbende vurdering af EUD-linjens konsekvenser i forhold til særligt de 

vanskeligt stillede elever (Godkendelsesbrev UVM 12.10.12).  
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Samarbejde mellem Mørkhøj skole og TEC Gladsaxe 

Mål:  

Styrke det faglige samarbejde mellem medarbejderne i folkeskolens udskoling og 

erhvervsskolerne for bedre faglig og didaktisk undervisning (tilbudsbeskrivelse).  

Forberede de unge på erhvervsskolernes kultur som de skal være en del af (tilbudsbeskrivelse).  

Aktiviteter: 

• Etablering af fagligt fællesskab om undervisning af elever – samarbejdet skal 

involvere videndeling og erfaringsudveksling (tilbudsbeskrivelse). 

• begge lærergrupper skal formidle erhvervsskolernes kultur gennem narrativer, besøg 

og samarbejde mellem elever i folkeskolen og på erhvervsskolen (tilbudsbeskrivelse).  

• Der skal skabes en åben kultur mellem lærergrupperne => give lærerne bedre 

mulighed for at forberede eleverne på overgangen (tilbudsbeskrivelse). 

 

Vejledningsindsats og mentorordning 

Mål:  

Vejledningsindsatsen skal styrkes overfor de unge mhp. At de unge påbegynder et 

uddannelsesforløb, som de er motiverede overfor og har kompetencer til at gennemføre 

(tilbudsbeskrivelse). 

Aktiviteter: 

• Differentiere og målrette vejledningen yderligere for gruppen af særligt udsatte unge 

(særligt tilrettelagt vejledning) (tilbudsbeskrivelse).  

• Fokusere på hvad der motiverer den unge til at tage en uddannelse (tilbudsbeskrivelse). 

• Samtaler med unge og tværfagligt team; erhvervsskoler, UU, jobcenter og skoler. Der 

vil være fokus på afklaring af valg af uddannelse samt på mentorordninger, hvor de 

unge kan hjælpes i forhold til f.eks. faglige og/eller sociale vanskeligheder 

(tilbudsbeskrivelse). 
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Følgende spørgsmål er kun med i baselinemåling 

 

 Kendte du de forskellige indgange / grundforløb? 
 

Respondenter Procent 

Ja dem alle sammen 2 14 % 

De fleste 2 14 % 

Nogle enkelte 9 64 % 

Nej - ingen 1 7 % 

I alt 14 100 % 

 

 Vidste du allerede da du startede hvilken erhvervsuddannelse, du gerne ville 
læse? 
 

Respondenter Procent 

Ja 3 21 % 

Nej 11 79 % 

I alt 14 100 % 

Hvis ja hvilken? (= ”elektriker, automekaniker, tømrer”) 

 

 

 

 

Følgende 3 spørgsmål stammer fra midtvejs 

 

 Hvad er dit postnummer? 
 

Respondenter Procent 

A.  2730 Herlev 3 25 % 

B.  2800 Kongens Lyngby 1 8 % 

C.  2820 Gentofte 0 0 % 

D. 2860 Søborg 5 42 % 

E. 2880 Bagsværd 3 25 % 

F. 3500 Værløse 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

 Hvordan kommer du for det meste til…? 
 

Mørkhøj skole / 
 
Respondent 
markeringer 

Gladsaxe TEC / 
 
Respondent 
markeringer 

På cykel 9  ud af 12 9  ud af 12 

Bliver kørt (bil e.l.) 7  ud af 12 3  ud af 12 

Gående 2  ud af 12 3  ud af 12 

Med bus 4  ud af 12 5  ud af 12 

Med tog 2  ud af 12 2  ud af 12 

 

 Er det besværligt at komme til…? 
 
 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Gladsaxe TEC 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 0 0 % 0 0 % 

Ja, for det meste 2 17 % 1 8 % 

Ikke så tit 5 42 % 7 58 % 

Nej, slet ikke 5 42 % 4 33 % 

I alt 12 100 % 12 100 % 

 



2 
 

 

Følgende er sammenligninger af baseline og midtvejs 

 

 Var/er du glad for……? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 1 7 % 2 17 % 

Ja, for det meste 7 50 % 10 83 % 

Ikke så tit 5 36 % 0 0 % 

Nej, slet ikke 1 7 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 Var/er du glad for dine lærere på…? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, dem alle sammen 0 0 % 3 25 % 

Ja, de fleste 4 29 % 9 75 % 

Kun én eller nogle enkelte 7 50 % 0 0 % 

Nej, ingen af dem 3 21 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 

 

 

 Glæder du dig til at komme i skole…? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 0  0 % 0  0 % 

Ja, for det meste 4 29 % 9 75  % 

Ikke så tit 9  64 % 3  25 % 

Nej, slet ikke 1  7 % 0  0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 Glæder du dig til at se dine klassekammerater på…? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 8 57 % 7  58 % 

Ja, for det meste 6  43 % 5  42 % 

Ikke så tit 0  0 % 0  0 % 

Nej, slet ikke 0  0 % 0  0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 Var/er du glad for den klasse, du gik/går i på…? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 5  36 % 3  25 % 

Ja, for det meste 8  57 % 9  75 % 

Ikke så tit 1  7 % 0  0 % 

Nej, slet ikke 0  0 % 0  0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 
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 Følte/føler du dig tryg i din klasse på…? 
 
 

Din gamle skole 
 
Respondenter      Procent 

Mørkhøj skole 
 
Respondenter      Procent 

Ja, altid 3 21 % 3  25 % 

Ja, for det meste 10  71 % 9  75 % 

Ikke så tit 1  7 % 0  0 % 

Nej, slet ikke 0  0 % 0  0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 

 Hvordan har du det med at gå i skole på…? 
 
(På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er rigtig glad, og 1 er rigtig  
ked af at gå i skole) 

Din gamle skole 
                       

Mørkhøj skole 

Respondenter Gns.  Respondenter Gns.  

14 5,9  12  7,3  

 

 

  
 
Hvis du selv skal give et bud, hvor god er du så til… 
 
 

Baselinemåling 
August 2013 

 
     

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
 

Respondenter   Gennemsnit Respondenter Gennemsnit   

Matematik 14 6,4 12 6,6 

At læse og forstå tekst 14 6,6 12 6,8 

At stave 14 6,4 12 6,9 

At udtrykke sig på skrift 14 6,4 12 6,5 

Engelsk 14 6,2 12 6,1 

 Fysik/Kemi 14 5,4 12 6,0 

 

 

 Hvordan har det været at starte på EUD-linjen indtil nu? 
 
 

Baselinemåling 
August 2013 

 
Respondenter      Procent 

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
Respondenter      Procent 

Meget spændende 4 29 % 2 17 % 

Spændende 6 43 % 8 67 % 

Okay 4 29 % 2 17 % 

Kedeligt 0 0 % 0 0 % 

Meget kedeligt 0 0 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 

 Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet…? 
 
 

Baselinemåling 
August 2013 

 
Respondenter      Procent 

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
Respondenter      Procent 

Mere glad for at gå i skole 10 71 % 9 75 % 

Lige så glad for at gå i skole som før 3 21 % 3 25 % 

Mindre glad for at gå i skole 1 7 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 
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 Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet…? 
 
 

Baselinemåling 
August 2013 

 
Respondenter      Procent 

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
Respondenter      Procent 

Mere motiveret til at tage en erhvervsuddannelse  10 71 % 8 67 % 

Lige så motiveret som før 4 29 % 3 25 % 

Mindre motiveret til at tage en erhvervsuddannelse  0 0 % 1 8 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 

  
 
Hvilken grundforløbsuddannelse på teknisk skole kunne du finde på at 
vælge? 
 

Baselinemåling 
august 2013 

 
Respondent 
markeringer 

Midtvejsmåling 
juni 2014 

 
Respondent 
markeringer 

Bil, Fly og andre Transportmidler 7  ud af 14 5  ud af 12 

Bygge og Anlæg 5  ud af 14 5  ud af 12 

Bygnings- og Brugerservice 0  ud af 14 2  ud af 12 

Medieproduktion 0  ud af 14 1  ud af 12 

Produktion og udvikling 0  ud af 14 0  ud af 12 

Strøm, Styring og IT 2  ud af 14 5  ud af 12 

Transport og Logistik 0  ud af 14 0  ud af 12 

Andet (=”cykelsmed og gartner”) - 1  ud af 12 

Ved ikke 4  ud af 14 1  ud af 12 

 

 

 Overvejer du at læse EUX? 
 
 

Baselinemåling 
August 2013 

 
Respondenter      Procent 

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
Respondenter      Procent 

Ja  1 7 % 0 0 % 

Nej 3 21 % 4 33 % 

Ved ikke 10 71 % 8 67 % 

Kender ikke EUX 0 0 % 0 0 % 

I alt 14 100 % 12 100 % 

 

 

Nye spørgsmål fra midtvejs 

 

 

 Hvordan synes du selv, at du klarer dig fagligt i din klasse? 
 

Respondenter Procent 

Jeg klarer mig rigtig godt 2 17 % 

Jeg klarer mig rimelig godt 7 58 % 

Jeg klarer mig ikke så godt 2 17 % 

Jeg klarer mig dårligt 0 0 % 

Ved ikke 1 8 % 

I alt 12 100 % 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at undervisningen i følgende fag har ændret sig på EUD-
linjen i forhold til tidligere? 

 

 

 Hvor enig er du i at være blevet bedre i skolen efter at været startet på EUD-
linjen? 
 

Respondenter Procent 

Meget enig 4 33 % 

Enig 6 50 % 

Uenig 2 17 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 
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 Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet…? 
 
 

Midtvejsmåling 
Juni 2014 

 
Respondenter      Procent 

Mere motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen  8 67 % 

Lige så motiveret som før til at gennemføre 9. klasse 
afgangseksamen  

3 25 % 

Mindre motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen  1 8 % 

I alt 12 100 % 

 

 

 Hvor enig er du i, at der er sammenhæng mellem undervisningen på Mørkhøj 
skole og på Gladsaxe TEC? 
 

Respondenter Procent 

Meget enig 2 17 % 

Enig 10 83 % 

Uenig 0 0 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

 

 Hvor enig er du i, at lærerne på EUD-linjen tager udgangspunkt i lige præcis 
dig, og hvordan du lærer bedst? 
 

Respondenter Procent 

Meget enig 1 8 % 

Enig 9 75 % 

Uenig 2 17 % 

Meget uenig 0 0 % 

I alt 12 100 % 

 

 

 Har du en mentor på skolen eller på teknisk skole? 
 

Respondenter Procent 

Ja  10 83 % 

Nej 1 8 % 

Ved ikke 1 8 % 

I alt 12 100 % 

 

 

  
 
Hvad laver du med din mentor? 
 

Midtvejsmåling 
juni 2014 

 
Respondent 
markeringer 

Vi taler om min fremtid 10  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg klarer mig i skolen 8  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg har det socialt i skolen 6  ud af 12 

Vi taler om, hvordan jeg har det derhjemme 3  ud af 12 

Jeg får hjælp til de praktiske opgaver på TEC 3  ud af 12 

Jeg får hjælp til mine lektier i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi 2  ud af 12 

Andet… (= ”hjælp til praktik”) 1  ud af 12 
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 Overvejer du at læse en anden ungdomsuddannelse end EUX? 
 

Respondenter Procent 

STX (alment gymnasium) 0 0 % 

HHX (højere handelseksamen) 1 8 % 

Nej 8 67 % 

Andet… (=”ved ikke”) 3 
 

25 % 

I alt 12 100 % 
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