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Evaluering af projektet 
Byg en By 2015

Evaluering – Byg en By 2015

Hovedkonklusion
Det generelle indtryk er, at alle deltagere og 
samarbejdspartnere var rigtig glade for projektets 
sigte: at skabe meningsfuld brobygning mellem 
grundskoler og erhvervsskoler, herunder at give 
grundskoleeleverne innovationskompetencer og en 
autentisk oplevelse af det at være på en erhvervsskole. 
Det har ofte været de praktiske detaljer, der afgjorde, 
om de kunne deltage i projektet, og om deltagelsen var 
en succes eller ej. 

Skal man starte et lignende projekt bør fokus i højere 
grad være at skabe et undervisningsforløb, hvor både 
grundskoleelever og erhvervsskoleelever får noget 
fagligt relevant med sig. Desuden er det essentielt, at et 
helt nyt tiltag som dette får lov at folde sig ud over flere 
år, hvis man vil have succes med at nå det endelige mål. 

Om evalueringen
Evalueringen er lavet på baggrund af:
• Generelle indtryk fra arbejdet med projektet
• Filmoptagelser og små interviews ved hhv. 

workshop, undervisningsforløb og finalen
• Billeder og beskrivelser af indtryk ved 

projektlederens besøg på to skoler under 
undervisningsforløb og til forældreaften

• Elektroniske spørgeskemaer til hhv. ledere, lærere 
og elever på både grund- og erhvervsskoler. De 
seks forskellige spørgeskemaer blev sendt ud til 
alle deltagere, og svarprocenterne ligger mellem 
21% og 60% 

Evalueringsprodukterne er:
• En film på ca. fem minutter, der viser projektets 

faser, og via små interviews giver et indblik i 
deltagernes oplevelse af projektet

• Nærværende rapport, der samler alle trådene inden 
for projektets hovedområder og giver anbefalinger 
til elementer, der kan bruges eller forbedres i 
lignende projekter fremover

Figur 1
Undervisningsforløb på EUC Sjælland, 
der havde besøg af elever fra Holsted 
Skole
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Hovedformålene med Byg en By var mange:
• At skabe meningsfuld faglig brobygning mellem grund- og erhvervsskoler
• At skabe netværk mellem grund- og erhvervsskolelærere
• At styrke grundskoleelevernes innovationskompetencer
• At rekruttere nye elever til erhvervsuddannelserne
• At Astra (tidligere Danish Science Factory) får erfaringer med erhvervsskoler i projekter med henblik på 

at udvikle nye tilbud til dem, herunder Byg en By i årene fremover

Herunder evalueres hvert formål for sig.

Meningsfuld faglig brobygning 
mellem grund- og erhvervsskoler 
Et fagligt brobygningsforløb skal give mening for alle parter. Fik både grundskole- og erhvervsskoleelever 
noget fagligt ud af Byg en By? I spørgeskemaet spurgte vi grundskolelærerne, hvorfor de meldte deres 
klasse til Byg en By. Se figur 2.

Figur 2: Hvorfor meldte du dig til Byg en By? Fordi projektet:

Mange grundskolelærere fremhævede det praktiske element, som motivation for at deltage: 

 ”De mange praktiske elementer i det komplekse projekt gav mulighed for inddragelse af alle  
 elever – store differentieringsmuligheder. Det betød, at holdet var en enhed omkring projektet –  
 men naturligvis stillede det også krav til en grundig organisering. Gaven var så, at klassen fik et  
 stærkere fællesskab med hjem – og dette var EUC en del af.”

En anden grundskolelærer skriver: 

 ”Vores elever har fået […] lov til en mere praktisk tilgang til opgaveløsninger end det, vi kan  
 tilbyde i  folkeskolen”
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Figur 3
Undervisningsforløb på EUC Sjælland. 
Grundskoleeleverne prøvede nye 
værktøjer og teknikker.
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Nogle grundskolelærere efterspørger et længere forløb, men angiver også, at dette ønske støder sammen 
med tidspresset i skolen:
 
 ”Det faglige indhold kræver faktisk ret meget undervisning at hæve. Til gengæld kan det dække  
 store områder i pensum. Projektet er efter min mening berettiget til en meget større bid af  
 skolens tid. Jeg oplevede, at mine elever virkelig havde lyst til at fordybe sig”

En anden anbefaler dog, at man godt kan ”Skrue lidt ned for ambitionerne i materialet – det er ikke 
relevant for 7. klasse.”. 

Da Byg en By´s materiale (retningslinjer) var meget løst struktureret, skal denne kommentar formentlig ses 
i lyset af, at Byg en By også er en konkurrence. Hvis der ikke havde været et konkurrenceelement, havde 
underviseren haft frihed til at tilpasse Byg en By´s materiale til netop sin klasse.

Byg en By opfyldte ikke nogle specifikke læringsmål for erhvervsskoleeleverne. Derfor havde mange 
erhvervsskolelever svært ved at se, hvorfor de skulle være med i projektet. Her bør det nævnes, at 
erhvervsskolernes ledere så projektet ud fra en rekrutteringsvinkel og derfor nemt kunne se en mening med 
Byg en By, mens det kneb mere i forhold til erhvervsskoleelevernes og -lærernes forståelse af relevansen. 
Flere erhvervsskolelærere mente dog, at eleverne fik trænet nogle kommunikationskompetencer, der vil 
være vigtige for dem som færdiguddannede håndværkere. Men dette blev ikke italesat eksplicit over for 
eleverne.

Konklusion 
Byg en By gav i høj grad mening i forhold til grundskoleelevernes læringsmål inden for områderne 
innovation og bæredygtighed samt i forhold til ønsket om at drage flere praktiske elementer ind i 
undervisningen. Men forløbet var pga. konkurrenceelementet også krævende for eleverne. 

Det er indtrykket, at erhvervsskoleelevernes læringsmål ikke blev tilgodeset nok i forhold til den indsats, de 
forventedes at lægge i projektet.

Anbefalinger
• Sørg for at undervisningsforløbet passer til målgruppen
• Overvej om konkurrenceelementet forstyrrer mere end det 

gavner
• Sørg for – og beskriv – at erhvervsskoleeleverne får noget 

fagligt ud af at deltage i projektet
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Netværk mellem 
grundskole- og erhvervsskolelærere
Vi søgte gennem flere tiltag i projektet at styrke samarbejdet mellem grundskole- og erhvervsskolelærere:
• De mødtes på workshoppen i august og planlagde deres forløb i fællesskab
• De budgetterede sammen deres tilskud
• De gennemførte undervisningsforløbet i fællesskab
• Mange planlagde forældreaften i fællesskab
• Til finalen deltog både grund- og erhvervsskoleelever og -lærere til de fem projekter, der blev udtaget
• Præmien var bl.a. et fælles kursus i at bruge 3D-printere i undervisningen

Grundskolelærerne havde meget blandede oplevelser af samarbejdet med erhvervsskolelærerene. Nogle 
steder gik samarbejdet rigtig godt. Mange synes, at samarbejdet har været berigende, fordi: 

 ”vi arbejdede godt sammen og så løsninger i stedet for begrænsninger, havde nytte af hinandens  
 forskellige indgangsvinkler.” 

I Næstved gav nogle lærere hinanden håndtryk på, at de vil samarbejde i fremtiden – om Byg en By eller 
andre undervisningsforløb. 

Andre steder gik samarbejdet meget dårligt. Indtrykket er her, at det især handlede om forskellige 
forventninger og manglende ressourcer. Selvom der var sat to erhvervsskolelærere på at arbejde med Byg 
en By, oplevede vi flere steder, at kun én lærer arbejdede med det i praksis. 

I spørgeskemaet spurgte vi, hvilke elementer, der var med til at styrke samarbejdet. Respondenterne 
vægtede ”det faglige samarbejde om innovation og bæredygtighed”, ”at der blev ydet økonomisk tilskud” 
og ”at projektet gav mulighed for at mødes og planlægge” sammen meget højt.

Figur 4:  4: Hvilke elementer styrkede samarbejdet?
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Konklusion 
I løbet af en så kort projektperiode er der ikke skabt deciderede netværk, men kontakt og samarbejde, der 
har et potentiale til at blive til mere. Et samarbejde som dette er dog meget personafhængigt og sårbart 
overfor ændringer. 
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Anbefalinger
• Samarbejdet skal formaliseres og gentages over flere år
• Forventningsafstemning mellem grund- og 

erhvervsskolelærere skal sikres
• Der skal sættes god tid af til planlægning, og den skal 

påbegyndes i god tid
• Aftaler, planer og praktiske detaljer er klappet af, før 

undervis-ningsforløbet starter. Dette er et svagt punkt for 
samarbejdet, da der især for grundskolelærerne ikke er 
særlig meget tid til forberedelse

• Der skal sættes nok lærerressourcer af til at arbejde med 
projektet 

• Økonomisk tilskud er afgørende for, at samarbejdet i det hele 
taget kommer i stand

• Det faglige indhold (her innovation og bæredygtighed) er 
vigtigt

Styrke grundskoleelevernes 
innovationskompetencer 
Projektet fordrede ikke, at lærerne brugte en bestemt innovationsfaglig metode. Mange lærere havde 
allerede erfaringer med brug af innovationsfaglighed i undervisningen. I workshoppen om bæredygtige 
byer indgik innovationsfaglighed som en del af forløbet for på den måde at spore lærerne i den retning. 
Projektledelsen uddelte desuden en liste med links til forskellige metoder til brug for innovationsfaglighed i 
undervisningen. 

Projektets brug af innovationsfaglighed i undervisningen var således struktureret meget løst. Lærerne har 
brugt forskellige tilgange og metoder til innovationsforløbet, og derfor er elevernes oplevelser på tværs af 
Byg en By ikke ensartet. En lærer skriver: 

 ”Den kreative proces kan være en udfordring, da det er meget tydeligt, at skolen stopper med at  
 udfordre eleverne i håndværk og design på 7. klassetrin, og at de boglige sider både fylder og  
 prioriteres væsentligt højere end de kreative.”

I spørgeskemaet svarede 70% af grundskolelærerne, at det efter Byg en By er blevet nemmere for dem at 
arbejde med innovation. Det kan formentlig tilskrives det faktum, at målet for forløbet (at skabe en model af 
en bæredygtig by) var af en art, så det lagde op til et innovationsforløb. 

Grundskoleelevernes oplevelse af innovationsforløb et er meget svingende. Indtrykket er, at en del slet ikke 
er klar over, at de har gennemgået et innovationsforløb. Fænomenet ses også i andre projekter; eleverne 
kan godt have tilegnet sig innovationsfaglighed uden at kunne beskrive det. Det sker blandt andet fordi der 
ikke er sat læringsmål op for innovationsfagligheden i aktiviteten.  

På spørgsmålet ”Hvordan har det været at deltage i Byg en By?”, skriver en elev dog en kommentar, der 
kan tyde på, at et mere struktureret innovationsforløb kunne være værd at overveje: 

 ”At man havde mere tid og måske nogle ideer til startprojekter. Altså måske nogle lidt mere 
 faste rammer. Ved godt, at man måske så godt kan låse sig selv lidt, og at man kan synes, at  
 det ligesom køre hele det her innovative ud af projektet, men måske bare en lillesmule mere  
 regler eller begrænsninger.”

Konklusion 
Projektet skulle adressere mange forskellige emner, og innovation blev ikke prioriteret øverst. Det er meget 
svært at sige, hvor meget innovationsfaglighed eleverne har tilegnet sig i dette projekt, men det vil være 
forkert at sige, at de ikke har tilegnet sig innovationsfaglighed.
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Rekruttere nye elever 
til erhvervsuddannelserne 
Vi kan ikke måle på, om Byg en By har haft en direkte effekt på optaget på erhvervsuddannelser, da 
eleverne ikke er gået ud af 9. klasse endnu. 

Det var en tese i projektet, at hvis grundskoleelever får et positivt og meningsfuldt indtryk af 
erhvervsskolerne, så vil flere af dem tilskyndes til at vælge en erhvervsuddannelse. Der ligger også 
en forventning om, at grundskoleelever og -lærere via projektet automatisk vil få mere faktuel viden 
om erhvervsskoler, og at dette igen vil give dem en bedre baggrund for hhv. at vælge og vejlede om 
erhvervsuddannelser. 

En positiv oplevelse
Gennem et oplæg om det at være rollemodel, der blev afholdt for de erhvervsskoleelever, der deltog i 
workshoppen, sandsynliggjorde vi, at grundskoleeleverne mødte positive erhvervsskoleelever i forløbet 
og dermed fik en positiv oplevelse. Nogle af erhvervsskoleeleverne blev skiftet ud undervejs og havde 
således ikke dette fokus med sig i samarbejdet. Dette afspejler netop de pågældende grundskoleelevers 
evaluering af samarbejdet, som er særdeles negativt: ”De var dovne og havde en dårlig tilgang til 
opgaverne. Så jeg følte, at jeg var helt alene om opgaven.”

Andre elever havde gode oplevelser: ”det var mega hyggeligt” og ”jeg syntes helt klart, vi skal 
samarbejde med nogle elever fra erhvervsuddannelserne.”.

At den positive oplevelse af erhvervsskoleeleverne som rollemodeller er essentiel i forhold til at tilskynde 
grundskoleeleverne til at vælge en erhvervsuddannelse, viser dette citat meget tydeligt: ”de lavede ikke 
noget, så [erhvervsskolen er] ikke lige mig”.

Figur 5
Undervisningsforløb på Roskilde Tekniske 
Skole, der har besøg af Himmelev skole. En 
grundskole- og en erhvervsskoleelev (i lyseblå 
Byg en By sweatshirt) arbejder side om side i 
koncentreret tavshed.



På trods af ovennævnte negative kommentarer har grundskolelærerne generelt fået et godt indtryk af 
erhvervsskolelærere og -elever og mener også, at deres egne elever har fået et både positivt og autentisk 
billede af erhvervsuddannelserne: ”Mange elever fik en anden opfattelse af EUC (mere positiv)”

 ”Alene det at komme på teknisk skole et par gange var med til at nedbryde nogle barrierer hos  
 eleverne, og de ikke boglige elever var glade for det praktiske ved samarbejdet” 

En autentisk oplevelse
En anden tese i projektet var, at hvis grundskoleeleverne fik en autentisk oplevelse af, hvad det vil sige at 
gå på en erhvervsuddannelse, så ville de have et bedre grundlag at vælge en sådan uddannelse fra eller 
til. Lykkedes vi så med at skabe en autentisk oplevelse?

Konceptet og konkurrencen Byg en By er udviklet af Danish Science Factory*. Dette lidt ensidige fokus 
på at skabe værdi for grundskoleeleverne blev understreget ved et besøg på en erhvervsskole under 
forløbet. Her fortalte en erhvervsskolelærer, at det havde været svært at få hans elever til at interessere 
sig for Byg en By. Inde i hallen ved siden af, hvor de arbejdede, stod en masse næsten færdige legehuse, 
som de (EUD eleverne) var ved at bygge. Det trak i dem at komme ind og bygge dem færdige. For 
erhvervsskoleeleverne var Byg en By ikke autentisk, men det var derimod deres legehuse og andre 
lignende projekter.

Byg en By-konceptet har endvidere lagt op til kun at inddrage de erhvervsuddannelser, der ligger inden for 
områderne teknologi og byggeri og ikke alle erhvervsuddannelser. Der skal andre typer forløb til at give 
en autentisk oplevelse af fx de sundhedsfaglige og grønne erhvervsuddannelser. 
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Figur 6
Skolen ved Tuse Næs 
havde haft meget 
positive oplevelser med 
erhvervsskolen og dens 
elever.

*Byg en By er inspireret af undervisningsforløbet ”Byg et hus” fra Esbjerg Tekniske Skole: 
tekniskskoleesbjerg.dk/folkeskolen/byg-et-hus.aspx



Det var et krav i projektet, at dele af eller hele undervisningsforløbet foregik på erhvervsskolen, og at 
erhvervsskolelærere og -elever deltog i forløbet. Eleverne havde meget forskellige oplevelser. En elev er 
positiv og skriver: 

 ”Det fedeste var nok, at det var ude på tekniske skole. Så man ligesom også oplever noget  
 uden for skolen, og hvordan det er at være sådan et sted.”

En anden elev har haft en ikke helt så autentisk oplevelse og skriver: 

 ”Der skulle være et rigtigt værksted på [erhvervsskolen], det var der ikke, og der manglede  
 værktøj og gode arbejdsborde.”

Grundskolelærerne mener, at deres egne elever gennem Byg en By har fået et autentisk billede af 
erhvervsuddannelserne, hvilket nedenstående citater fra spørgeskemaundersøgelsen viser:

 ”Eleverne fra folkeskolen har oplevet EUC indefra og fået mulighed for at være tilstede i   
 arbejdet der. De har ikke blot været besøgende, men aktive deltagere. Flere elever fik på  
 naturlig måde i processen mulighed for at se sig omkring på skolen. De kunne fortælle historier  
 om de forskellige faglokaliteter, da vi var hjemme igen.”

 ”25 ud af 26 elever taler rigtig godt om projektet, og at de har lært meget. Denne  
 læring kunne ikke være foregået på en anden måde og slet ikke ved uddeling af pjecer og  
 andet informationsmateriale”

Figur 7
Grundskoleelev fra 
Himmelev Skole-tv 
og erhvervsskoleelev 
fra Roskilde 
Tekniske Skole i tæt 
samarbejde.
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Faktuel viden
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgik det, at 75% af grundskoleeleverne gennem Byg en By har hørt om 
erhvervsuddannelserne. Vi spurgte også eleverne om, hvem de har talt om erhvervsuddannelserne med. 
Se figur 8.

Figur 8: Hvem har du talt om erhvervsuddannelse med? 

*Blandt de uddybende svar ud for ”andre” var ”ingen”, ”mine forældre” og ”UU-vejlederen” oftest forekommende.

Af figur 8 ses, at læreren er en vigtig kilde til viden om ungdomsuddannelser for eleverne. 
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgik det, at 30% af grundskolelærerne har ændret syn på 
erhvervsuddannelserne, og at 90% er blevet klogere på erhvervsskolernes tilbud og uddannelser.

Vi ved fra undersøgelser*, at forældrene også spiller en stor rolle, når det kommer til valg af 
ungdomsuddannelse. Derfor opfordrede projektet deltagerne til at bruge Byg en By som et konkret 
omdrejningspunkt for at oplyse forældre om erhvervsuddannelser. Ca. 2/3 af deltagerne har holdt 
forældreaften i forbindelse med Byg en By. I Næstved kom der mange flere forældre, end lærerne havde 
turde håbe på. Erhvervsskolerne benyttede lejligheden til at komme i dialog med elever og forældre. 

Om forældrene har fået en positiv oplevelse af, og tilegnet sig faktuel viden om, erhvervsuddannelserne, 
har vi ikke målt på. Men forældreaftenen virker til at være et godt redskab til at opnå dette.

Projektet har ikke haft ressourcer til at inddrage UU-vejledere, men det ville bestemt have været oplagt at 
gøre det. 

Konklusioner
• Grundskoleeleverne har fået en positiv oplevelse i de tilfælde, hvor forventningsafstemning, 

forberedelser og samarbejde mellem lærerne har været i orden
• Grundskoleeleverne har på flere punkter fået en autentisk oplevelse af erhvervsskolerne
• Grundskoleeleverne har i et vist omfang tilegnet sig faktuel viden om erhvervsuddannelserne
• Grundskolelærerne har i høj grad tilegnet sig faktuel viden om, og i mange tilfælde ændret syn på, 

erhvervsuddannelserne
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*Se fx artiklen ”Ny undersøgelse: Forældre afgør unges valg af uddannelse” af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning: 
gymnasieelever.dk/nyhederfradgs/nyunders%C3%B8gelsefor%C3%A6ldreafg%C3%B8rungesvalgafuddannelse
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Figur 9
Forældreaften på EUC 
Sjælland i Næstved; 
en EUD-lærer i samtale 
med grundskoleelev og 
dennes mor.
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Anbefalinger
• Koncepter og undervisningsforløb bør samskabes med de 

deltagende undervisningsinstitutioner 
• Klæd erhvervsskoleeleverne på til at være rollemodeller
• Vælg erhvervsskoleelever, der er på hovedforløbet – evt. 

dem, der er i skolepraktik
• Lav forskellige typer forløb, der målrettes efter de 

forskellige typer erhvervsuddannelser
• Undersøg om UU-vejlederen har noget at bidrage med
• Brug projektet som konkret udgangspunkt for dialog med 

forældrene – fx ved en forældreaften
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Erfaringer med 
erhvervsskoler i projekter
Herunder gennemgås nogle generelle erfaringer, der bør tænkes ind i planen for et evt. nyt projekt. 

Generelt indtryk
65% af grundskoleeleverne svarer i spørgeskemaet, at de synes, det har været ”Meget godt” eller ”godt” 
at deltage i Byg en By. 

Lærerne vil meget gerne deltage igen. Selv de lærere, som i denne omgang har haft et dårligt samarbejde 
med erhvervsskolen, efterspørger en ny omgang Byg en By. Nogle lærere gav dog udtryk for, at de måske 
ville springe et år over, da omfanget af arbejdet med Byg en By havde været meget stort, selvom det også 
var givende.

En uddannelseschef fra en erhvervsskole skriver: 

 “Det har været fantastisk at være med i jeres projekt – også selv om vi ikke kom i finalen :-).  
 Det har i den grad givet os alle en god og positiv oplevelse, som samtidig har været læring, vi  
 kan bruge fremadrettet. Tak for det. Ved om der evt. kommer lignende tilbud næste år?”.

Rekruttering
Det var svært at rekruttere deltagere til Byg en By. Dette skyldes til dels, at rekrutteringen kom for sent 
i gang. Desuden skal et nyt projekt altid løbes i gang; når målgruppen først kender projektet, er det 
nemmere at rekruttere deltagere. Udover disse velkendte forhindringer er der et par forhindringer og 
katalysatorer, der skal overvejes, når nye projekter designes. De gennemgås herunder.

Forhindring 
Vi oplevede, at tidspunktet for Byg en Bys undervisningsforløb passede dårligt med erhvervsskolernes 
generelle tidsplaner. På dette tidspunkt er eleverne på Grundforløb 1 netop startet. Hovedforløb-eleverne 
er ude hos deres mester og kun på skolen i ganske få uger, hvor de har tætpakket undervisning. Elever på 
hovedforløbet, der var i skolepraktik, viste sig at have mulighed for at deltage. 

Katalysatorer
Tilskud
70% af grundskolelærerne mener, det var vigtigt, at der blev givet tilskud til transport og materialer i 
forbindelse med projektet. Grundskolelederne mener ligeledes, at det er vigtigt med tilskud til transport og 
materialer.

Vi tilbød de erhvervsskoler, der var med i Byg en By, at søge om støtte til materialer og transport ved 
Nordea-fondens Naturvidenskabelige festivalpulje. Der var kun to, der søgte. Af uformelle samtaler med 
erhvervsskoleledere fremgik det, at erhvervsskolerne har et budget til materialeforbrug i undervisningen. 
Om dette budget bruges til materialer i forbindelse med et fagligt brobygningsprojekt eller den almindelige 
undervisning er ikke så vigtigt. 

En lavpraktisk forhindring i forhold til tilskud var, at en del lærere selv lagde ud. Skolerne skal informeres 
om, at de skal lægge penge ud, så de kan nå at have kontanter klar.

Workshops
Lærerne var ifølge spørgeskemaundersøgelsen overvejende tilfredse med workshoppen, men der var også 
potentiale for udvikling af denne. Nogle efterspurgte mere tid til planlægningsdelen på workshoppen. 
Projektlederens oplevelse var dog, at lærerne gik før det planlagte sluttidspunkt.

Nogle efterlyste, at DAC-workshoppen om bæredygtige byer skal give gode ideer til undervisningsforløb 
og kritiserede, at workshoppen ikke var målrettet selve projektet. Andre mente, at naturfagslærere ikke har 
brug for så lang en indledning om bæredygtighed, mens andre igen gav udtryk for, at de på workshoppen 
havde lært noget helt nyt om bæredygtighed.

Dette afspejler, at der var meget stor forskel på deltagernes erfaring med innovationsfaglighed og 
bæredygtighed. Det var svært at tilrettelægge en workshop, der ramte plet hos alle.
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Figur 10
Workshop på Århus TECH med 
deltagelse af 
erhvervsskoleelever, -lærere 
og grundskolelærere.
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Konkurrence
Er det vigtigt, at Byg en By er en konkurrence, med alt hvad dertil hører af juryproces og finale? Er det ikke 
nok, at det er et undervisningsforløb? 

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi, om det, at Byg en By var en konkurrence, var vigtigt for 
samarbejdet. Ingen svarede, at det var vigtigt.

En lærer nævnte dog, at det var grunden til at, hun havde tilmeldt sin klasse. En anden lærer skriver:

 ”jeg [måtte] for ofte […] sige: “Ja, fantastisk idé, men tiden står i vejen”. Jeg er med på, at jeg kan  
 fortsætte med at udvikle på projektet efter konkurrencens ophør, men så kræver det, at jeg selv  
 sætter nye udfordringer op for mine elever, som udefrakommende bedømmer – ellers står det  
 ikke mål med det, der er gået forud, og så oplever eleverne ikke samme gnist.”

Fra eleverne efterspørges en større konkurrence med mere klare regler. 

Sikkerhed
Sikkerhed bør være et særligt opmærksomhedspunkt i nye projekter. Det er et krav, at alle der arbejder 
i et værksted på en erhvervsskole har sikkerhedssko på. Der er store bøder på spil for både læreren 
personligt, for lederen og for skolen, hvis dette krav ikke overholdes.

Konklusion
Det generelle indtryk er, at deltagerne gerne vil være med i et Byg en By-lignende projekt igen, men at der 
er nogle ting, der skal genovervejes, hvis projektet skal føres ud i livet.

Anbefalinger
• Lad projektet have en tidshorisont på flere år fra starten
• Gå i gang med rekruttering af deltagere tidligere
• Tilskud til transport er vigtigt for både grundskoler og erhvervsud-

dannelser
• Tilskud til materialer er vigtigt for grundskolerne, men ikke for 

erhvervsskolerne
• Administrationen af tilskud skal systematiseres
• Overvej om en konkurrence er vigtig
• Sørg for at sikkerheden overholdes


