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INTRO
I denne pjece kan du læse om projekt Lærings - og 
Ungemiljø på TECHCOLLEGE og de fund, resultater 
og erfaringer, som projektet har frembragt. 

Projektet Lærings - og ungemiljø er formet og af-
viklet i et tværprofessionelt samarbejde mellem 
Pædagoguddannelsen, University College og TECH-
COLLEGE, og er delfinasieret af Region Nordjyllands 
Uddannelsespulje. 

Projektets baggrund og motivation skal ses i sam-
menhæng med EUD-reformens krav om at skabe 
et attraktivt ungemiljø samt regeringens målsæt-
ning om, at mindst 30% af en unge årgang i 2025 
skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter gr-
undskolen. Det er således projektets formål er at 
sikre et højere antal nordjyske unge, som vælger 
og kan fastholdes i en erhvervsuddannelse, hvor 
læringsmiljøet imødekommer en differentieret elev-
gruppe og giver rum til større aktiv elevdeltagelse 
og engagement, fagligt såvel som socialt, hvorved 
både elevernes trivsel og læringsudbytte vil øges.

Det er særligt for projektet, at undersøgelsen er 
foretaget lokalt med udgangspunkt i de unge i 
Nordjylland og den lærings- og ungekultur, der 
findes her, frem for udelukkende at benytte os 
af allerede eksisterende, forskningsinformeret 
viden inden for emnet læringsmiljø. Projektets 
undersøgelsesområde er udvalgte fagretninger 
på grundforløb 1 og uddannelser GF2 på TECH-
COLLEGE.

Projektets mål er 1) at tilvejebringe en anven-
delsesorienteret viden om, hvad der konstituerer 
et godt lærings – og ungemiljø i en erhvervspæd-
agogisk kontekst, og 2) igangsætte processer og 
afprøve aktiviteter med det mål, at kunne eta-
blere og forankre et godt lærings- og ungemiljø, 
som er stærkt nok til at bestå også i overgangen 
fra GF1 til GF2.

Vi ønsker dig god læselyst!

Lasse Thorst Vestergaard, lektor, pædagoguddannelsen, UCN: Ltv@ucn.dk
Lone Simonsen, pædagogisk udviklingskonsulent og projektleder, TECHCOLLEGE:  Losi@techcollege.dk

Grafisk design af Grafisbryggerriet, skp 
Trykt af Grafisk Tekniker, skp
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EKSPLORATIV DESIGN
Projektets design er eksplorativt og søger gennem 
en åben tilgang, at ”udforske forhold eller fænome-
ner, som er mindre kendte” . Denne udforskning 
sker gennem et brugerdrevet perspektiv (et varieret 
udbud af aktører; faglærere, pædagogiske ledere 
og elever), og foregår konkret som interviews og 
observationer af dagligdagen (undervisning, paus-
er, sociale rum, relationer, overgange m.m.). 

Målet er at identificere nogle fælles beskrivelser 
og narrativer om den eksisterende kultur, samt få 
italesat hvilke forventninger, behov og håb, der er 
i forhold til et fremtidigt lærings- og ungemiljø. På 
den baggrund defineres en mangfoldig beskriv-
else af, hvad et godt lærings- og ungemiljø er i en 
erhvervspædagogisk kontekst.
Interviews og observationer er indsamlet af ud-

valgte pædagogstuderende fra UCN, Skole- 
og fritidsspecialiseringen, som har særlige 
relationskompetencer, faglig viden omkring un-
dersøgelsesdesign og kan mestre en særlig ung-
til-ung kommunikation, hvor individuelle elev-
interviews udgør en massiv del af datamaterialet.  

Referencegruppe 
I projektet har vi løbende kvalitetssikret vores 
fund med en referencegruppe, som repræsen-
terer forskellige perspektiver; elev, leder, under-
viser og konsulent. Ideen med referencegruppen 
er at sparre med projektgruppen om foreløbige 
nedslag; problemstillinger, metoder, effekter og 
resultater af den igangværende proces, og deri-
gennem kontinuerligt udfordre og kvalificere såv-
el tilgang som fund og eksperimenter. PROJEKTPERIODE: August 2016 - maj 2019 

Projektets empiriske del har involveret:  
• 300 GF1 elever  
• 100 GF2 elever 
• 20 lærere 
Heraf omkring 60 elevinterviews  
(individuel + gruppe) og 16 lærerinterviews

De kvalitative data er suppleret med kvantitative 
data i form af ETU og særligt designede surveys.
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PROJEKTETS FUND
RELATIONEN ER AFGØRENDE
”Jeg ser dem slet ikke som lærere næsten, 
det er lige før, at hvis de lige var 40 år yngre 
begge to, så var de næsten mine kammerater 
vil jeg tro” (elev, EUX, interviewet af pædagog-
studerende) 

De mange data indsamlet af pædagogstuderende 
fra skole- og fritidsspecialiseringen peger – ikke 
overraskende - på vigtigheden i en nær relation 
til lærerne. De faglige og sociale fællesskaber er 
essentielle for at bevare en motivation for uddan-
nelsen. Flere af de unge adspurgte peger på, at 
man sagtens kan leve med eksempelvis mangel-
fulde undervisningsfaciliteter, kedelige lektioner 
og lange dage, så længe man har en god relation 
til sin lærer og oplever at blive set og hørt. Noget 
som de fleste elever heldigvis oplever på TECH-
COLLEGE, men som projektet har været med til at 
fremme yderligere. Bl.a. ved at indføre en lejrskole 
i opstarten af GF1, hvor et særligt fokus er blevet 
lagt på relationsdannelsen og aktiv elevdeltagelse 
– hvor eleverne bl.a. selv har stået for dele af plan-
lægningen. Det er bl.a. blevet til en anderledes 

opstart, hvor eleverne på GF1 allerede fra første 
skoledag har været aktive i værkstederne. Og så 
er det blevet til en ryste-sammen lejrtur for elever 
og lærere på én fagretning. Alt sammen noget 
som er med til at fremme det gode lærings- og 
ungemiljø.
Det relationelles betydning for trivsel, motivation 
og læring er ikke ny viden, men det er overras-
kende, at det fremgår så massivt i undersøgelsen. 

Undersøgelsen peger også på, at en ret betyd-
ningsfuld del af eleverne på TECHCOLLEGE kom-
mer fra efterskole, hvor relationen spiller en be-
tydelig rolle for de unges læreproces. 

STRUKTUREN
”Altså man snakker ikke med særligt mange 
andre end sin egen klasse. Fordi der er sim-
pelthen så mange elever” (elev, EUD, inter-
viewet af pædagogstuderende)

”Vi har været til de der tech-challenge dage. 
Det synes jeg var rigtig sjovt, hvor vi skulle 



8 9

kæmpe i mod de forskellige”. (elev, EUD, inter-
viewet af pædagogstuderende).

Strukturen spiller en stor rolle i, hvordan de unge 
oplever at være på en erhvervsuddannelse. Un-
dersøgelsen viser, at der bl.a. efterspørges flere ak-
tiviteter på tværs af klasser, faglige arrangementer 
og flere traditioner, der kan være med til at mark-
ere TECHCOLLEGE og det sociale og faglige fæl-
lesskab der er. Dette for at synliggøre og fremme 
den særlige erhvervspædagogiske kultur. Endvi-
dere peger undersøgelsen på, at både elever og 
lærere mener, det største læringsudbytte finder 
sted i faglokalerne – og ikke i teoriundervisnin-
gen. Det har medført, at der i projektet er blevet 
eksperimenteret med forskellige læringsrum og 
faglige aktiviteter på tværs af klasser med et fok-
us på at implicere mere af den teoretiske under-
visning i faglokalerne.

”Jeg har en god dag når vi er i værkstedet 
hele dagen… så er jeg bare på toppen”. (Elev 
GF2, interviewet af pædagogstuderende)

Forholdet mellem teori og praksis er tydeligt flere 
steder i undersøgelsen, hvor eleverne bl.a. udtryk-
ker et større behov for at blive mødt med faglige 
forventninger samt meningsfulde refleksioner 
over samspillet mellem teori og praksis.

SPROGET
” (…) jeg kan godt lide at der er lidt humor 
en gang imellem. Sådan en rigtig håndværk-
er humor, altså og vi er jo kun mænd der inde 
jo, så det er altid sådan noget mandehumor, 
og jeg tror godt det kan være lidt stramt for 
en kvinde og komme ind og høre de ting som 
bliver sagt..(..)” (Elev GF2, interviewet af pæda-
gogstuderende)

Undersøgelsen viser at sproget på erhvervsuddan-
nelserne er en vigtig faktor i forhold til både at ink-
ludere og ekskludere. Værkstedshumor, jargonen 
og fagsproget er med til at fremme en fagidentitet 
og styrke et fællesskab, men kan også virke split-
tende for nogle af eleverne, der kan opleve tonen 
for hård og direkte ekskluderende.
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TEGN OG RESULTATER
På den medvirkende fagretning, Mad og oplevel-
ser, hvor de har haft fokus på relationer og fæl-
lesskab og har eksperimenteret med ’Go’ op-
start’, større elevinvolvering og ’Rystesammentur’, 
kunne der måles en stigning, fra 82 til 88 pro-
cent, i antallet af elever som gennemførte GF1.  
 
“ Jeg synes vi i år hurtigere har lært elev-
erne at kende .. og bedre ... og kan 
mærke det gør en forskel”. (underviser GF1) 
 
De deltagende lærere beskriver effekten som 
“alt det som kan mærkes, men   ikke måles 
konkret og direkte”.

 •  Mindre snak om elever som har diagnoser og  
    problemer
•  Større stolthed og arbejdsglæde 
•  Øget bevidsthed om værdien ved en god opstart
•  Mod til at eksperimentere og skabe nyt
•  Højere grad bevidsthed om egen betydning som         
    rollemodel

Derudover er der udvalgte pædagogstuderende, 
som har skrevet deres afsluttende bachelorop-
gave med udgangspunkt i projektet, hvilket har 
betydet et særligt fokus på hvilke faktorer, der 
spiller ind på unges valg af erhvervsuddannelse.
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SAMARBEJDE
”Det rigtige tværprofessionelle opstår der, 
hvor vi begynder at tænke sammen og ikke 
parrallelt” (Andy Højholdt )  

Projektets tværfaglige og samskabende aspekt 
bygger på et ’sammen kan vi mere og bedre’ - og 
skal forstås som sammen og i kraft af hinanden, 
kan vi skabe ny viden og få øje på betydninger, 
muligheder og potentielle løsninger, som angi-
veligt ikke ville fremtræde på samme måde, hvis 
samarbejdet kun er monofagligt. 

Det har været et af projektets styrker at undersøge 
og udvikle sammen og lokalt – en erhvervs- pæd-
agogik og didaktik. Endvidere har projektets for-
skellige aktører bidraget til et mere nuanceret ind-
blik i en nordjysk erhvervsskolekultur.  
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PROJEKTETS ANBEFALINGER

Anvend mere samskabelse, hvor flere perspektiver inddrages i udviklings- og beslutningsprocesser.

Arbejd aktivt med elevinddragelse og relationsdannelse og gør dette synligt i læringsaktiviteter.

Prioriter og skab en opstart, der har et stort fokus på tilhørsforhold, fællesskab  og relationsdannelse. 

Arbejd med lektier og faglige forventninger på en ny måde – eksempelvis med inddragelse af digitale 

teknologier og kollaborative platforme.

Planlæg og gennemfør flere læringsaktiviteter på tværs af hold og fagretninger – og tænk i flere tra    

ditioner på tværs af fagretninger, uddannelser og skole - ret fokus på hvordan det sociale og relationelle 

kan flettes ind i det faglige.

Prioriter tid til opfølgende lærings- og trivselssamtaler med hver elev – herunder også muligheden for 

at omorganisere dele af undervisningen.

Prioriter et tættere samarbejde i overgangen mellem GF1 og GF2.  

Arbejd med at styrke sprogets åbenlyse kvaliteter og at sproget bruges med en bevidsthed om, hvad      

der skaber den bedste trivsel og læring.

 

Udvikl nye metoder til at arbejde med erhvervspædagogisk teori- og praksissamspil.

Vær åben for etablering af nye eksterne projekt- og samarbejdsformer.

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•
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PROJEKTETS 
INTERVIEWGUIDE

PROJEKTETS INTERVIEWGUIDE TIL GF1 -FAGLÆRER-
1. Tema - baggrund

• Hvilke fag underviser du i på GF1?

• Hvor længe har du undervist på TECHCOLLEGE?

2. Tema – lærings- og ungemiljø

• Hvordan vil du beskrive et godt lærings – og ungemiljø?

• Hvad er de største udfordringer på GF1 (TECHCOLLEGE) pt. i forhold til dette?

• Prøv at beskrive hvad en god GF1-elev er for dig?

• Hvad gør du dig af tanker om, hvad der er vigtig for elevernes trivsel?

• Hvad gør du dig af tanker om hvad der er vigtig for elevernes motivation for læring? 

• Hvordan oplever du elev-lærer-relationen på GF1 (TECHCOLLEGE)? 

 - hvad tænker du er vigtigt i relationen mellem lærer og elev? 

• Hvordan arbejder I på GF1 med elevernes indbyrdes relationer? 

• Hvordan inddrager du/I eleverne i undervisningen?

 - Hvilken effekt oplever du det har?

• Er der noget, som du synes, jeg mangler at spørge om?
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PROJEKTETS INTERVIEWGUIDE TIL GF1 -ELEVER
-f1Interviewguide – (inspireret af Järvinen & Mik-Meyer 2005 vedrørende interaktionistiske interviews) Opbygge (dybde)

samtale med informanten ved at få informanten til at give eksempler, fremhæve bl.a. udfordringer og succeser

1. Tema: Din baggrund for uddannelse

• Køn?  

• Alder?

• Hvad har lavet, før du begyndte på GF1/TECHCOLLEGE?

• Hvad var din opfattelse af TECHCOLLEGE før du startede? 

2. Tema: Det sociale lærings- og ungemiljø på din fagretning - TECHCOLLEGE?

• Hvordan vil du beskrive det sociale læringsmiljø på GF1? 
 (Ift. Lærerne? Klasse- og studiekammeraterne? Omgivelserne? Andet?)

• Har der været arrangementer på din fagretning eller TECHCOLLEGE, som du gerne vil frem  
 hæve?
 (Hvorfor og hvilken betydning har sådanne arrangementer for dig?)

• Hvilken kontakt har du med de andre elever på GF1/ din fagretning? – og hvor meget?
 - Laver I noget sammen uden for skoletiden?

• Hvad gør du selv for, at lære de andre på GF1 bedre at kende?

• Oplever du, der bliver gjort noget fra bl.a. lærernes side for, at I elever kan lære hinanden   
 bedre  at kende? 

3. Tema: Det faglige lærings – og ungemiljø på din fagretning/TECHCOLLEGE

• Hvordan vil du beskrive det faglige læringsmiljø på GF1?

• Hvad skal en god lærer kunne på GF1/TECHCOLLEGE?

• Hvordan oplever du elev-lærerrelationen på din fagretning? 

• Kan du give eksempler på en god undervisnings- og/eller læringssituation? 

 - Hvad får dig til at deltage aktivt i undervisningen?

 - Hvordan er mængden af lektier og opgaver og hvordan er sværhedsgraden af opgaver?

• Hvad får dig til at møde op på skolen hver morgen?

 - Hvad har betydning for, om du har lyst til at komme igen den næste dag?

Afsluttende spørgsmål:

• Hvad er vigtigt for, at du kan både trives og lære? – hvad betyder noget for dig i den sammen 
 hæng?

• Er der noget, som du synes, jeg mangler at spørge om - eller som du gerne vil fortælle?



20


