Projekt Kloge Hænder
Pilot-case 2: Lundehus Skole i København

Hele banden fra Lundehus Skolen samlet på bålpladsen. Fotograf Pernille Kaalund

København
Efterår 2019

1. Præsentation af pilotcasen Lundehus Skolen

Lundehus Skolen
Lærsø Park Alle 152
2100 København Ø
• Ca 420 elever fordelt på to spor fra 0.-9. klasse
• Desuden specialklasserække for omkring 65 børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder
• Ca. 60 lærere er ansat på skolen
Lundehus Skolen som del af Projekt Kloge Hænder
Projekt: Bålplads
Periode: juni 2019 til medio oktober 2019
Målrettet skolens 7.a klasse med 20 elever, fordelt på 9 piger og 11 drenge
Aktører: Enemærke & Petersen, STARK, Jyske Bank, Københavns Kommune

Datagrundlag
Præsentationen af pilotcasen Lundehus Skole er baseret på:
• Kvantitativ før- og eftermåling blandt klassens 20 elever.
• Evalueringsmøde blandt alle de lokale aktører, som var involveret i pilotcasen.
• Fokusgruppeinterview med eleverne, fordelt på fem grupper med 4-6 elever i hver.
• Billeddokumentation af processen
• Opfølgningsmøde med skolens viceskoleleder Bodil Mul og den ene af to lærere, som var
involveret, klassens dansklærer Peter Thomsen

2. Planlægning af projektet
I Københavns Kommune får folkeskolerne tilbudt forskellige skole-erhvervsforløb, de kan deltage i.
Bl.a. kan skolerne vælge byggeri, hvilket var, hvad Lundehus Skolen gjorde. Da Lundehus Skolen
allerede havde et skole-renoveringsprojekt i gang (som led i kommunens TRUST-alliance) foreslog
kommunen, at de deltog i projekt Kloge hænder fremfor andre byggeforløb, som kommunen
kunne tilbyde.
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Lundehus Skolen som pilotcase var fra start af udfordret af flere tidsmæssige begrænsninger, der
betød at perioden, som projektet kunne planlægges i, ville blive kortere end ønsket. Først og
fremmest havde det betydning, at det store renoverings- og ombygningsbyggeprojekt, som
entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen varetog på skolen, havde deadline i januar 2020.
Elevernes håndværksprojekt som led i projekt Kloge Hænder skulle derfor nødvendigvis
gennemføres i efteråret 2019. I den anden ende kom processen tidsmæssigt under pres, da det
endelige tilsagn om finansiering fra Realdania først faldt på plads efter sommerferien, hvorfor den
eksterne projektleder først derefter kunne ansættes. To medarbejdere hos Jyske Bank, der ellers
havde været involveret i den første pilotcase, Havdrup Skole, kunne ikke varetage
projektlederrollen pga. dels barsel, dels orlov.
Med andre ord var alle involverede aktører allerede inden projektstart bevidste om, at
projektperioden var meget kort. Man valgte alligevel at gennemføre det, også fordi det ville kunne
generere nogle erfaringer med et kortere forløb sammenlignet med processen på Havdrup Skole,
som havde et noget længere forløb, hvilket også gav nogen udfordringer (se pilotcase 1).
Lundehus Skolen blev orienteret mere uddybende om projektet i foråret 2019 og takkede ja til at
være med. Første reelle opstartsmøde, hvor alle aktører mødte hinanden, var den 23. august
2019. På dette møde fastsatte man følgende tidsplan.

Uge 35

Uge 36

Uge 37

Thomas Michael
Geiker, KK,
sender
materiale vedr.
idégenerering

Førmåling i
form af survey
blandt
eleverne
gennemføres.
Trine sender
link til Sisse og
Peter, som
gennemfører
det i
undervisningen

Mandag den 9. sep. kl
9.45 Morgenbriefing om
projektet til eleverne ved
Søren og Anders, eogp.
Samt rundvisning i
hovedbygning

Trine
udarbejder info
til lærerne om
projektet samt
info til forældre
+ invitation til
fredag den 27.
sep kl 12
Trine
forbereder
survey og
undersøger
muligheden for
at få koblet en
faglærer fra
NEXT på dagene
i uge 39

Sisse, Peter og
Trine
koordinerer og
planlægger
proces til
idegenerering,
som finder
sted torsdag i
ugen efter.
Trine tager
initiativ til
tidspunkt

Torsdag den 12. sep. Kl.
9.45-11.15. Proces til
idégenerering bl. eleverne
v. Sisse, Peter og Trine.
Søren deltager for
kvalificering.
Kl. 12 eleverne
præsenterer deres ideer
for Søren og Anders
Fredag den 13. sep. Kl. 89.30.
De ideer der er gået
videre, skal måles op af
eleverne sammen med
Søren. Efterflg. bestiller
Søren materialer

Uge 38
Projektpause
Synnøve
fra Dansk
Byggeri
sørger for
at krav til
sikkerhed
kan
opfyldes

Uge 39
Mandag den 23. sep.
Eleverne skal lave
tidsplan for byggeri,
herunder opdele i
arbejdsopgaver og
teams. Hvem gør
hvad, samt
sikkerhed, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Intro til Ajour

Efter
Eftermålinger mv.

Tirsdag den 24. samt
torsdag den 26. og
fredag den 27. sep.
Eleverne bygger og
realiserer deres
ideer.
Fredag den 27. sep.
Kl. 12
Overlevering og
FERNISERING med
snobrød, kyllingepølser og saft
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Der var således reelt 4 uger fra den 23. august, hvor de lokale aktører mødtes første gang, til uge
39, hvor håndværksprojektet blev gennemført.
Sammenfattende på planlægning af projektet
Som beskrevet indledningsvis var alle involverede aktører bevidste om, at projektperioden var
meget kort. Man valgte alligevel at gennemføre det, også fordi det ville kunne generere nogle
erfaringer med et kortere forløb sammenlignet med processen på Havdrup Skole, som havde et
noget længere forløb.
Alle var dog efterfølgende enige om, at ”aftrækket var for kort” og at der er brug for en bedre
planlægning ifm. næste pilot. Det handler om:
• Behov for bedre information om projektet, herunder forventningsafstemning, rollefordeling
og økonomien i projektet
• Forventningsafstemning handler også om, hvilke mål og succeskriterier, der sættes for
projektet, og at disse kan variere fra projekt til projekt. Det kan handle om klassens
fællesskab, det kan handle om bæredygtighed og der kan være forskel på, om det er
elevernes praksiskompetencer eller deres kreative kompetencer, der vægtes højest
• Skolen havde endvidere det opmærksomhedspunkt, at denne skole har været begunstiget af
nogle lærere, der synes det var spændende at være med, mens det kan blive en udfordring på
andre skoler, hvis vilkår og ressourcer kan være nogen andre

3. Projektets gennemførelse (uge 37 og 39)
Det er en præmis for projekt Kloge Hænder, at eleverne skal involveres i planlægningen af
projektet på egen skole. På Lundehus Skolen foregik det på den måde, at Enemærke & Petersen
sammen med skolens ledelse havde foreslået ”bålpladsen” som lokalitet for projektet. Dels var
den del af udearealet lidt kedeligt og overladt til sig selv, og kunne derfor trænge til at blive
aktiveret, dels manglede de ældre elever et sted at kunne hænge ud.
Eleverne blev involveret på den måde, at de selv måtte bidrage med ideer til pladsen, så længe det
holdt sig indenfor temaet Bålplads. Mere om det i afsnit om idegenerering.
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Rundvisning

Som et middel til at introducere
eleverne til projektet og mere
overordnet til byggeriet som fag, valgte
aktørerne at invitere eleverne ind i
hovedbygningen til en rundvisning.
Dette foregik mandag den 9.
september (uge 37). For eleverne var
det en stor oplevelse, da det havde et
skær af VIP og eksklusivitet over sig, da
hovedbygningen ellers er forbudt
område.

Byggeleder Søren Brinch Jensen viser klassen rundt i Lundehusskolens renoveringsprojekt

Undervejs sørgede byggelederen for, at eleverne fik stillet spørgsmål såsom om de vidste hvor
mange faggrupper, der var i spil på sådan en byggeplads, hvilke erhvervsuddannelser de kunne
nævne, og hvor meget en håndværker tjener mv.
Idégenerering
Selve idegenereringen foregik torsdag den 12. september (uge 37) og blev varetaget af elevernes
dansklærer og projektlederen. Processen blev indledt med en ”opnå/undgå”, som er en metode til
at skabe bevidsthed om, hvad gruppen gerne vil opnå hhv. undgå med resultatet; i dette tilfælde
omhandlende værdier. På tværs af de fem grupper, kom eleverne frem til følgende.
Resultat af processen
Opnå
Hygge
Nye/bedre venner
Sammenhold
Kort og brætspil
Kun for udskoling

Undgå
At fryse/at det bliver koldt
Små børn
Skænderier og slåskampe
Flyvende bolde
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Eleverne i gang med ”opnå/undgå”

Eksempel på færdig ”opnå/undgå”

Dernæst gennemførte eleverne en traditionel brainstorm-proces på mere konkrete ideer ved
hjælp af gule post-its. Dette skulle vise sig at være en lidt svær proces at styre, da eleverne ville
bygge alt fra en jacuzzi til en lufthavn. Dansklærer og projektlærer måtte derfor ”skære igennem”
og tale om realiserbarhed mv. Dette bl.a. ved at sprede billeder med ideer til et bålsted ud på
gulvet, som eleverne kunne hente inspiration fra.
Resultatet af processen blev, at eleverne fordelt på de fem grupper gerne ville bygge:
• Udekøkken
• Solseng
• Sofa
• Hængekøjer
• Udsmykning
Processen om torsdagen blev afsluttet med elevernes præsentation af deres ideer for byggeherre
(Enemærke & Petersen), som var gode til at tage imod og spørge lidt ind til elevernes overvejelser.
Dagen efter fredag den 13. september (uge 37), fra morgenstund, mødtes eleverne igen med
Enemærke & Petersen, denne gang med byggelederen Kim Jørn Jensen for elevernes projekt, for
at måle ideerne op, tale materiale og mængde. Dette udgjorde grundlaget for bestilling af
materialer.
Håndværksugen
Håndværksugen gik over al forventning målt på selve resultatet. Men processen derhen krævede
sit, som det fremgår nedenfor.
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• Der manglede ganske enkelt hænder og
overblik til at styre 20 elever og holde dem
aktiveret. Hvis der opstod pauser for
enkelte grupper af elever, var de ud over
hele pladsen, hoppede ind i varevognen,
kørte rundt med trækvognen, forsvandt ud
af syne mv.
• Byggelederen følte sig meget alene med
opgaven og fik ikke den hjælp fra lærerne,
som han havde regnet med. Omvendt følte
lærerne sig meget på udebane og gav
udtryk for, at det var svært at byde ind, når
de ikke vidste hvad planen var, ligesom de i
det hele taget var usikre på, hvad deres
rolle var

Byggeleder Kim Jørn Jensen forklarer eleverne hvordan
man kan se hvor gammelt træet er, og om forskellen på
træ, der vokser naturligt og bliver ”pacet” frem

• I starten af ugen var alle bekymret for, om
vi kunne nå det hele. Derfor brugte
byggelederen onsdagen (pausedag pga.
elevernes projektarbejde) til at opskære
noget træ, så det var klart til om torsdagen.

•

Manglen på hænder til at sætte eleverne i gang, sørge for sikkerhed mv., betød at der blev
”opfundet” ekstra opgaver undervejs for at holde eleverne i gang. Det handlede bl.a. om
nedgravning af bålsted og brandsikre det med stenbelægning samt oliere nogle eksisterende
højbede, så de kunne indgå i pladsen. På den ene side var det godt med de ekstra opgaver, på
den anden side blev det mere stressende for byggelederen, som måtte improvisere undervejs.

•

Byggelederen Kim blev af eleverne omtalt som ”kongen”;
de var meget glade for ham. Der er blandt alle aktører
bred enighed om, at Kim med sit rolige gemyt,
pædagogiske evner og tydelige glæde ved sit fag, bærer
en stor del af æren for, at resultatet blev så godt på
trods af processen derhen. Kim talte selv om, at det også
handler om at have øje for, at nogen elever er praktiske,
mens andre er mere teoretiske. Han var meget positivt
overrasket over pigerne, som virkelig tog fra og var gode
med maskinerne.

•

Nogen elever havde en lidt fastlåst opfattelse af
gruppearbejdet og blev frustreret over, at
gruppegrænserne flød lidt undervejs, og at de skulle
hjælpe hinanden på tværs.

To af pigerne i gang med at skrue
udekøkkenet sammen. Fotograf Pernille
Kaalund
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•

Der var undervejs en del uklarhed om hvem, der havde ansvar for hvad, både internt hos
entreprenøren (fx dobbelt indkøb, inddragelse af anlægsgartnere) og ift. Jyske Bank (fx indkøb
af hængekøjer, og indkøb til ferniseringen)

•

Entreprenøren gav efterfølgende på evalueringsmødet udtryk for, at de fremadrettet har brug
for en mere optimeret proces og sikring af, at ressourceforbruget ikke løber løbsk, hvis de
løbende skal deltage i sådanne projekter. Selvom alle er enige i formålet med projekt Kloge
Hænder, og gerne bidrager, er det vigtigt, at også små entreprenører og
håndværksvirksomheder har mulighed for at deltage i projektet på sigt.

Fernisering af ”bålpladsen”
Alle involverede aktører er enige
om, at der kom et meget fint
resultat ud af håndværksugen.
Elevernes ideer blev alle
realiseret, og alle opgaver blev
gennemført, selvom der var
bekymring i starten. Eleverne har
stort ejerskab til det de har skabt
og er megastolte af det. Skolen
gav udtryk for stor taknemmelighed for den fine plads, og
erkender, at det aldrig ville være
sket, hvis ikke de havde været
med i projekt Kloge Hænder.
Skolens souschef Bodil Mul Takker for det fine projekt. Yderst til højre
ses højbede med krydderurter, som var en gave fra Jyske Bank

Selve ferniseringen var ramt af dels dårligt vejr (regnvejr),
dels ramt af, at halvdelen af eleverne ville til klimademonstration. Desuden kom der ikke så mange forældre,
som håbet, hvilket vurderes at handle om tidspunktet for
ferniseringen, som fandt sted ved frokosttid. Der var en
række fine taler samt drikkelse og snobrød, hvilket betød, at
vi ikke nåede elevernes præsentationer, inden flere af dem
tog ad sted til klimademonstration.
Kombinationen af dårligt vejr og klimademonstration satte
endvidere en dæmper på vores indsats for at få
pressedækning af ferniseringen.
Der laves snobrød med kyllingepølser
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Sammenfattende på håndværksugen
Vedr. rundvisning
Alle, der deltog i rundvisningen af renoveringsprojektet i skolens hovedbygning og efterfølgende
turen omkring elevernes kommende byggeplads, var enige om, at det fungerede rigtig godt som
en introduktion til byggefagene og dermed projekt Kloge Hænder.
Vedr. elevernes idegenerering
Den to-delte proces i idegenereringen, hvor eleverne i første omgang forholdt sig til hvilke
værdier, de gerne ville forbinde med projektet og i anden omgang, hvilke konkrete resultater, de
gerne ville have ud af projektet, fungerede godt og kunne gennemføres på en formiddag. Dog
krævede det noget styring af processen fra lærer og projektleders side for at dæmpe enkelte
elever, og for at sikre at ideerne var realiserbare. Et godt hjælpemiddel var, at man på forhånd
havde googlet ideer til bålplads, printet dem ud og kunne sprede dem til inspiration.
Endvidere fungerer det rigtig godt, at entreprenørvirksomheden får elevernes ideer præsenteret
af eleverne selv og kan spørge ind til elevernes overvejelser om materialer, håndværk,
realiserbarhed mv. ligesom eleverne får indsigt i materialeforbrug mv., når de selv er med til at
måle op.
Det gennemgående indtryk er, at eleverne selv er meget glade for deres ideer, og for at blive hørt
og få ejerskab til processen. Dette er siden blevet bekræftet qua fokusgruppeinterview med
eleverne og ligeledes i den kvantitative efter-måling.
På evalueringsmødet efterfølgende blev det diskuteret, hvordan vi sikrer balancen mellem
inddragelse af eleverne og sikre elevernes ejerskab til processen overfor behovet for at få
konkrete realiserbare ideer ud af det. Fx var eleverne (om fredagen i uge 37) selv med til at måle
op og vurdere materialeforbruget, men byggelederen måtte alligevel bruge tid efterfølgende på at
lave sin egen gennemgang og kvalitetssikring som grundlag for bestilling af materialer.
Vedr. håndværksugen
Som skrevet indledningsvis, så gik håndværksugen over al forventning målt på selve resultatet,
mens processen derhen krævede sit. Udfordringerne undervejs handlede dybest set om
planlægning og mangel på en tydelig ansvars- og rollefordeling, krydret med lidt uforsete
hændelser i form af elever, der var noget svære at styre.
Omvendt var der – set i bakspejlet – bred anerkendelse af, at projektet Kloge Hænder er et
udviklingsprojekt, hvorfor der selvsagt endnu ikke findes en manual, men at vi bliver klogere
efterhånden som processen skrider fremad. Et udviklingsprojekt kan ikke gennemføres uden at
der sker fejl eller misforståelser undervejs. Det vigtige er at lære af dét, som ikke fungerede og
bære det videre, som fungerede godt.
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Vedr. ferniseringen
Det dårlige vejr og en klimademonstration til trods, så blev håndværksprojektet afsluttet på
ordentlig vis med fernisering, taler og snobrød, godt hjulpet på vej af pavilloner, der gav ly for
regnen, og som var blevet indkøbt i sidste øjeblik.
Der var ikke helt så mange forældre blandt gæsterne, som forventet. Det kunne skyldes vejret,
men også tidspunktet for ferniseringen blev nævnt som barriere; at det ganske enkelt lå for tidligt
på dagen ift. arbejde.
Desværre nåede eleverne ikke selv at præsentere deres ”produkter” for gæsterne, da en større
gruppe elever tog adsted til klimademonstration, hvilket efterlod andre elever lidt ærgerlige
tilbage. Ligeledes betød det dårlige vejr, at man udover udsendelse af en pressemeddelelse ikke
havde gjort en stor indsats for at sikre pressedækning af ferniseringen.
Vejret kunne vi ikke styre, men programmet for ferniseringen burde have været styret lidt bedre
for at sikre elevernes præsentationer.

4. Elevernes udvikling i løbet af projekt Kloge Hænder
Der blev gennemført to surveys blandt eleverne som led i projekt Kloge Hænder på Lundehus
Skolen; en før-survey i uge 36 inden håndværksprojektet løb af stablen og en efter-survey efter.
Formål med de to surveys var at få indtryk af eleverne i forhold til:
• Vurdering af ynglingsfag og egne evner ift. folkeskolens fag
• Viden om og holdning til erhvervsuddannelserne
• Overvejelser om valg af uddannelse efter folkeskolen
og i hvilken grad deltagelse i Kloge Hænder gjorde en forskel.
I efter-surveyen blev eleverne endvidere spurgt til deres oplevelser med at være med i
håndværksprojektet Kloge Hænder.
Elevernes vurderinger af egne evner indenfor de tre hovedgrupper af fag
Det fremgår af figuren nedenfor, at eleverne inden håndværksprojektet især vurderer egne evner
gode indenfor de humanistiske samt de praktiske og musiske fag; hver tredje elev vurderer at
være meget god til de praktisk/musiske fag. Omvendt vurderer eleverne, at de er mindre gode til
de naturfaglige fag. Knap 40% af eleverne vurderer, at de er dårlige eller meget dårlige til de
naturfaglige fag.
Efter håndværksugen er der sket nogle mindre forskydninger (vær opmærksom på, at en enkelt
elev der flytter sig, svarer til ca. 5 procentpoint) Mest i øjnefaldende er det, at relativt flere elever
efter håndværksprojektet vurderer, at de er meget gode til såvel de humanistiske som de
naturfaglige fag, mens der samtidig er en enkelt elev som nu vurderer at hun eller han er meget
dårlig til naturvidenskab.
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Før-survey

Efter-survey

Derudover blev eleverne spurgt til hvilke tre fag, de synes bedst om. Højdespringerne var:
• Idræt med 84% (N:16) inden håndværksprojektet og 75% (N:15) efter
• Dansk med 53% (N:10) inden og 65% (N:13) efter
• Madkundskab med 53% (N:10) inden og 55% (N:11) efter
Efterfulgt af:
• Matematik med 21% (N: 4) inden og 10% (N:4) efter
• Håndværk og Design med 16% (N: 3) inden og 15% (N:3) efter. Deler efter projektet plads med
engelsk
Eleverne er med andre ord i vid udstrækning glade for fag indenfor de praktiske og musiske fag
(Idræt, madkundskab samt håndværk og design), mens halvdelen af eleverne også er glade for
dansk og kun i mindre omfang er glade for matematik, svarende til en femtedel.
Elevernes holdning og kendskab til de erhvervsfaglige uddannelser
Hvad angår elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne, så viser tabellerne nedenfor, at 68% af
eleverne (N: 13) inden håndværksprojektet korrekt havde svaret, at der findes mere end 100
forskellige. Til gengæld var de meget ”uenige” mht. hvor meget en elev tjener under sin
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erhvervsuddannelse. Adspurgt hvad deres overordnede holdning til erhvervsuddannelserne er, var
knap halvdelen (48%) meget positive og positive, mens næsten lige som mange (42%) svarer ”ved
ikke”.
Hvor mange
erhvervsuddannelser
findes der i Danmark?

Hvor mange penge tror
du, at man tjener om
måneden som elev eller
læring?

Hvad er din overordnede holdning til
erhvervsuddannelser?

Elevernes overvejelser om valg af uddannelse efter folkeskolen, sammenligning af ’før’ og ’efter’
Valg af uddannelse efter folkeskole
En erhvervsuddannelse (EUD)
En kombineret erhvervs- og gymnasiel udd. (EUX)
En gymnasiel udd. (HF, HHX, HTX og STX)
10 klasse
Efterskole
Ved ikke
Andet
I alt

Før måling
N
1
6
1
3
7
1
19

%
5
0
32
5
16
37
5
100

Eftermåling
N
2
6
4
6
2
20

%
10
0
30
0
20
30
10
100
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Elevernes overvejelser om valg af uddannelse efter folkeskolen har ikke ændret sig meget fra før
projektet til efter. Hvor der inden projektet var en enkelt elev, der ville vælge EUD, er der efter
projektet to elever, hvilket er positivt. Antallet af elever der vil vælge en gymnasial uddannelse, er
det samme.
Det, der springer i øjnene, er elevernes store usikkerhed ift. valg af uddannelse. Det er
tankevækkende, at mere end 40% af eleverne ikke ved, hvad de skal vælge efter folkeskolens 9.
klasse (ved ikke + andet). Hertil overvejer 20% (N: 4) at tage 10. klasse eller på efterskole. Hvis
man dykker ned i elevernes uddybning af ’andet’, er svarene ”ved ikke” eller udtrykker usikkerhed
a la ”jeg vil på gym eller efterskole” og ”ellers nok prøve at komme på DTU”. 12 elever ud af en
klasse på 20 elever (60%) er altså usikre på hvad der skal ske efter folkeskolen, hvis man medtager
de elever, der vil i 10 klasse eller på efterskole.
Fra de kvalitative fokusgruppeinterview med eleverne, kom det frem, at overvejelser omkring valg
af 10. klasse og efterskole ligeledes omhandler stor usikkerhed på, hvad de kan og skal vælge efter
folkeskolen, og derfor kan udskyde valget et år. Flere af eleverne har da også enten i de åbne
spørgsmål, eller mundtligt i fokusgruppeinterviews og/eller overfor deres lærere givet udtryk for,
at de ikke ved nok om uddannelsesmulighederne, at de ikke kan skelne de enkelte
uddannelsestyper fra hinanden og at forkortelserne (EUD, HTX, HD mv.) er forvirrende.
Adspurgt hvor sikre de er på deres valg af uddannelse efter 9. klasse, svarer lidt over halvdelen af
eleverne – inden håndværksprojektet – at de er ’meget sikker’ (21%) eller ’sikker’ (32%) på deres
valg. Efter håndværksprojektet er denne andel faldet lidt, så det nu er 5% (en enkelt elev), som er
’meget sikker’, mens 40% er ’sikker’ i deres valg, og 55% giver udtryk for usikkerhed eller har
svaret ’ved ikke’!
I forhold til hvem der påvirker deres valg af uddannelse, er elevernes besvarelser meget ens både
inden og efter håndværksprojektet:
• Det er mest mit eget valg
68% inden
85% efter
• Mine forældre
32%
25%
• Mine søskende
16%
15%
• Mine venner
16%
15%
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De elever (N: 18), der ikke eksplicit havde svaret, at de ville vælge EUD eller EUX, blev spurgt til
hvorfor de ikke er interesseret i at vælge denne type uddannelse. De kunne afkrydse to
svarmuligheder.
Tabel 2. Begrundelser for ikke at være interesseret i
EUD/EUX
Jeg kender ikke nok til erhvervsuddannelserne og de
muligheder, de giver
Der er ingen af erhvervsuddannelserne, der interesserer
mig
Mine evner passer ikke til en erhvervsuddannelse

Før-survey %

Efter-survey %

44

33

28

33
17

Svar der direkte eller indirekte afslører fordomme overfor
EUD*

24

40

Andet

26

28

*for dem, der har svært ved at læse og skrive; mulighederne for efteruddannelse er dårlige; får dårlig løn mv.

Selvom elevernes oplevelser med projektet (endnu ikke) kan omsættes til en eksplicit større andel,
der vil vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, så har projektet alligevel haft positiv
indflydelse på eleverne, dels i form af deres deltagelse i projektet, dels i forhold til elevernes
opfattelse af erhvervsuddannelserne. Se nedenfor.
Elevernes vurdering af deres deltagelse i projekt Kloge Hænder
Helt overordnet giver 95% eleverne i efter målingen udtryk for, at det var meget godt eller godt at
være med til at bygge bålpladsen. Kun en enkelt elev svarer hverken eller; det kunne muligvis
være den ene pige, som var syg i håndværksugen.
Tilsvarende synes 90% af eleverne, at de i høj grad eller nogen grad har lært noget om at
planlægge og bygge noget praktisk. En enkelt elev svarer slet ikke og én ved det ikke. I de åbne
svarmuligheder har eleverne bl.a. skrevet; ”det var fedt at bygge med nogen gode materialer og
noget rigtigt værktøj, som fx boremaskiner. Jeg synes det var dejligt at vi fik noget indflydelse på
skolens miljø. Jeg håber det bliver der i lang tid og at det bliver behandlet ordentligt”, og videre; ”vi
selv fik lov at bygge nogen forskellige ting, som vi ikke ville kunne, hvis vi havde normale timer”,
”at vi fik lov at bygge selv”, ”at vi var fysisk aktive”, ”at vi var med til alt arbejdet”, ”at male”, ”at
komme ud og bruge vores hænder”.
Derudover mener 35% af eleverne, at projektet har betydet, at fællesskabet i klassen er blevet
meget bedre, og 40% at fællesskabet er blevet bedre. Hver fjerde elev vurderer ikke, at det har
haft betydning for fællesskabet. I forhold til, at eleverne inden projektet havde formuleret, at de
med projektet gerne ville opnå ’hygge, nye venner, sammenhold’, er det dejligt at konstatere, at så
mange vurderer, at projektet har haft en positiv betydning for fællesskabet i klassen. Det bliver
også uddybet i de åbne svarmuligheder i eftermålingen, såsom; ”vi er blevet meget tættere på
hinanden”, ”det var sjovt, og alle i klasse var glade, det var sjovt”, ”jeg synes det bedste ved
projektet var, at vi kunne samarbejde”
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Blandt elevernes øvrige kommentarer til hvad det bedste ved projektet var, svarer de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til sidst da vi lavede pølser og brød, det var meget fedt
At vi fik et meget bedre fællesskab. vi fik lov til at bruge meget værktøj.
Fællesskabet. At komme ud og bruge vores hænder
Jeg syndes det har været sjovt, det var også spændende at prøve noget nyt, for det gør vi ikke
så tit
At vi var aktive fysisk
At vi kunne have noget fritid med vennerne og have de sjove dragter på og alt det andet
udstyr
Det var fedt at bygge med nogle gode materialer og noget rigtigt værktøj som fx
boremaskiner. Jeg syntes at det var dejligt, at vi fik noget indflydelse på skolens miljø. jeg
håber det bliver der i lang tid og at det bliver behandlet ordenligt:)
At vi kunne bygge nogle forskellige ting, som vi ikke ville kunne, hvis vi havde normale timer.
Vi selv fik lov til at bygge og vælge hvad vi skulle bygge
At vi var med til alt af arbejdet
At vi slap for normale timer

Eleverne blev desuden spurgt om de havde nogen forslag til at forbedre projekt Kloge Hænder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

At man selv kan vælge hvad man vil lave, og at man slipper tøjlerne lidt, så vi får noget mere
frihed. Vi går jo i 7’ende klasse
Måske hvis der var mere styr på, hvad man skulle lave og hvad man var i gang med
Mere tid
Faste grupper
At man skulle lave mere teori med maskiner og hvordan man lavede en plantegning.
At dem som ikke lavede eller hjalp så meget, kunne hjælpe eller lave noget mere
At det var varmt
At der var længere tid til at planlægge, så der kommer flere forældre med
Da vi skulle lave indkøbsliste var vi jo i grupper, men så da vi kom ud, var vi ikke i vores gruppe
som da vi lavede indkøbslisten, så måske man skulle holde sig til de grupper man lavede
indkøbslisten med.
Ressourcerne skal være der, så vi kan bygge med det samme i stedet for at udskyde til "i
morgen"

Adspurgt om elevernes deltagelse i projekt Kloge Hænder har haft betydning for deres opfattelse
af erhvervsuddannelserne, svarer 60% af eleverne, at projektet i høj grad eller nogen grad har
gjort dem mere interesseret i erhvervsuddannelserne og de muligheder der findes.
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Har din deltagelse i projekt Kloge
Hænder gjort dig mere interesseret i
erhvervsuddannelserne og de
muligheder der findes?

Ville du ønske dig, at der i folkeskolen
var flere projekter som projekt Kloge
Hænder, hvor du kunne få mulighed
for at arbejde praktisk med et fag?

Ligeledes ville 90% af eleverne i høj grad (65%) eller i nogen grad (25%) ønske, at der var flere
projekter som Kloge Hænder i folkeskolen, hvor de kunne få mulighed for at arbejde praktisk med
et fag. Dette blev også bekræftet i fokusgruppeinterviewsene af eleverne, hvor bl.a. nogen af
pigerne fremhævede at andet projekt kun for piger, hvor de havde arbejdet med programmering i
forløbet Coding Class.
Afsluttende i survey’ene blev eleverne både før og efter projektet spurgt til deres overordnede
holdning til erhvervsuddannelserne. Også her tyder det på, at projektet har påvirket eleverne
positivt.
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Hvad er din overordnede holdning til erhvervsuddannelserne
Overordnede holdning til
EUD
Meget positiv
Positiv
Lidt negativ
Meget negativ
Det ved jeg ikke
I alt

Før måling
N
2
7
2
8
19

%
11
37
11
42
100

Eftermåling
N
1
12
3
1
3
20

%
5
60
15
5
15
100

Som det fremgår af besvarelserne i eftermålingen, vises dels tendens til større afklaring, hvor
andelen, der svarer ’ved ikke’ har flyttet sig fra 42 % til 15%, dels en bevægelse i retning af større
positivitet overfor EUD. Således svarer 65% ’meget positivt’ eller ’positivt’, mod tidligere 48%.
Omvendt har en femtedel af eleverne en lidt eller meget negativ holdning til
erhvervsuddannelserne efter projektet, mens det ”kun” var 11% inden (NB tallene er meget små).
Sammenfattende på elevernes udvikling i løbet af projekt Kloge Hænder
Sammenfattende er der ingen tvivl om, at projektet har været godt for eleverne, for klassens
fællesskab, og at de har taget stort ejerskab i projektet og er stolte af resultatet. Hvorvidt
projektet er lykkedes med at få flere motiveret til at overveje og vælge en EUD efter folkeskolen,
er nok for tidligt at vurdere endnu. Men forløbet har under alle omstændigheder gjort positivt
indtryk på eleverne, ligesom deres holdning til erhvervsuddannelserne er blevet forbedret, og som
skolens souschef Bodil Mul påpegede, vil den gode oplevelse helt sikkert ”sætte” sig som et godt
minde, der kan få betydning den dag, eleverne skal vælge ungdomsuddannelse.
Dette bekræftes af elevernes besvarelser i de åbne spørgsmål og fokusgruppeinterviewene, hvor
eleverne på forskellig vis udtrykker, at det har været fedt, at de fik lov til at prøve kræfter med
rigtige maskiner og gode materialer (”det var ikke ligesom i sløjd, hvor vi ingenting må”), og at de
havde indflydelse på, hvad der skulle laves.
Blandt de kvantitative resultater, er det især elevernes usikkerhed på valg af ungdomsuddannelse
samt manglende kendskab til erhvervsuddannelserne, der springer i øjnene. Det kan man
selvfølgelig opfatte som problematisk, men også som værende et stort potentiale for påvirkning af
de unge. I lyset af, at eleverne går i 7. klasse og først for alvor skal begynde at forholde sig til livet
efter folkeskolen i 8. klasse, hvor deres uddannelsesparathed skal vurderes, er det måske ikke så
underligt, at de er usikre. Som en af eleverne havde skrevet i det åbne svar til spørgsmålet om
deres overordnede holdning til erhvervsuddannelserne; ”Jeg går i 7. klasse, hvordan skulle jeg vide
det?”.
At denne usikkerhed rummer et stort potentiale i forhold til senere valg af en erhvervsuddannelse,
omhandler bl.a., at mange elever dels vurderer, at de er gode til fag indenfor de praktisk/musiske
fag, dels i vid udstrækning har deres ynglingsfag blandt de praktisk/musiske fag.
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Samtidig gav elevernes byggeleder Kim Jørn Jensen i evalueringen udtryk for, at elevernes
usikkerhed og unge alder kan være en fordel på den måde, at han nemmere kan ”gradbøje” dem,
dvs. påvirke dem, fordi de endnu ikke har lagt sig fast på en bestemt retning og derfor er mere
åbne for input.

5. Anbefalinger til Plug & Play
Processen for denne case var i nogen grad præget af manglende koordinering, herunder mangel
på en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Ligeledes har der manglet en gennemgående projektleder,
hvilket for denne pilot skyldes et sammenfald af orlov, barsel og den sene ansættelse af ny ekstern
projektleder, hvilket skyldes at finansieringen faldt sent på plads.
Omvendt var der bred anerkendelse af, at projektet Kloge Hænder er et udviklingsprojekt, hvorfor
der selvsagt endnu ikke findes en manual (en Plug & Play), men at vi bliver klogere efterhånden
som processen skrider fremad. Altså, at man ikke kan gennemføre et udviklingsprojekt uden at der
sker fejl eller misforståelser undervejs. Det vigtige er at lære af dét, som ikke fungerede og bære
det videre, som fungerede godt.
Nedenfor gives input til læring, der kan hentes ud af denne pilotcase.
Vedr. planlægning af projektet
• Allerede ved de indledende møder, hvor de lokale aktører præsenteres for projektet, skal et
informationsmateriale være klar, der tydeligt beskriver formålet med projektet, og ligeledes
skitserer processen og hvad de enkelte aktører forventes at bidrage med, hvad angår roller,
ansvar og ressourcer
• Skolens aktører skal klædes på til at informere elever og forældre om projektet (selvstændigt
informationsmateriale)
• Skolen anbefaler endvidere, at de indledende møder finder sted i forårssemestret, men at
selve projektet forløber i det efterfølgende efterårssemester, dvs. i det følgende skoleår.
Derved kan den enkelte skole tænke projekt Kloge Hænder ind i deres årshjul/planlægning.
• Da det er de enkelte lærere, der kender deres elever, kan det allerede på dette tidlige
tidspunkt være godt at høre lærernes overvejelser om, hvilket fokus, det kunne være godt at
anlægge for projektet (også selvom fokus først fastlægges endeligt, når eleverne selv
inddrages)
• Husk at perspektivere ift. første pilot på Havdrup Skolen, hvor aktørerne var enige om, at
selve planlægningen havde været alt for lang og alt for ressourcekrævende
Vedr. rundvisning
• Om muligt fungerer det godt at besøge en eksisterende byggeplads som introduktion til
byggeriet og projektet, og dermed få mulighed for at snakke med eleverne om det at være og
arbejde som håndværker
• Det gør eleverne stolte, og øger deres motivation (VIP-feeling) at få adgang til områder, som
normalt er lukket for elever og lærere.
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Vedr. idégenerering
• Idegenereringen fungerede godt, fordi rammen i form af en bålplads var sat på forhånd.
Samtidig vidner processen om, at havde eleverne kunne foreslå hvad som helst af
byggeprojekter på en given plads, så ville det have været meget svært at styre og nå til
enighed om.
• Entreprenør og lærere bør på forhånd overveje ambitionsniveau og eventuelle temaer som
kan være relevante for en given klasse. Fx at fælleskab vægter tungere end teknisk ambitiøse
projekter, eller vægtningen af innovative/kreative kompetencer vs. praksiskompetencer osv.
• Det vil være godt med et katalog eller metodekasse til idegenereringen, så de enkelte lærere
selv kan vurdere, hvordan processen med og de anvendte metoder til idegenerering kan
sammensættes bedst muligt for deres elever.
• Som led i dette fungerer det godt at have billeder med inspiration og konkrete ideer klar, hvis
processen går lidt i stå og eleverne selv har svært ved at blive konkrete og realistiske nok
• Det er vigtigt, at eleverne oplever at blive hørt og selv får ejerskab til processen
Vedr. håndværksprojektet
• Når først ideerne er på plads, skal der sikres en bedre planlægning af selve byggeprocessen.
• Det handler om at få tænkt hele processen igennem og eventuelt indgå aftaler, hvis andre
faggrupper skal involveres (fx grave huller til de pæle, der skulle bære hængekøjerne)
• Alt indkøb af materialer skal være bestilt eller der skal være eksplicitte aftaler om hvem, der
indkøber hvad, inden byggeprocessen går i gang
• Der skal således være en klar forventningsafstemning om ressourceforbrug tidligt i processen
• Det kan overvejes om leverandører af materialer og byggemarkeder kan tænkes ind som
sponsorer, så omkostningerne fordeles på flere. Bl.a. blev STARK nævnt som en mulighed
• Endvidere bør det være et opmærksomhedspunkt, at ressourcer for entreprenøren er både
materialer og mandskabstimer
• Der skal være tænkt over ”Plan B”-ideer, hvis der opstår pauser for eleverne undervejs. Dette
kan udover ekstra opgaver, omhandle at eleverne laver deres egen pressemeddelelse, ligesom
de i løbet af ugen kan forberede deres præsentationer og bidrage til planlægningen af
ferniseringen
• Der skal være en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellem byggeleder, lærere og øvrige på
pladsen (fx projektleder). Det skal aftales på forhånd, hvem der er den ansvarlige med ret til
at sætte de andre i gang
• Et forslag kunne være, at hver dag indledes med en morgenbriefing, hvor byggelederen
informerer alle om dagens opgaver, så alle ved, hvad der skal nås den dag
• Det kan overvejes, at entreprenøren lader en læring hjælpe byggelederen med opgaverne.
Lærlingen kan samtidig være ambassadør for byggeriets uddannelser overfor eleverne
• Det bør ligeledes overvejes, om en faglærer fra den lokale erhvervsskole kan tænkes ind i
projektet tidligt i processen og endvidere hjælpe til i håndværksugen (måske der kan findes
ressourcer i den kommunale UU-vejledning til den del)
• Erfaringerne fra Lundehus Skolen viser, at meget er vundet med en byggeleder, der udover at
være en byggefaglig kapacitet, også har pædagogiske evner
• Eleverne skal tidligt i processen have forklaret, at selvom man i udgangspunktet er inddelt i
grupper, så er byggeprojektet en fælles opgave, hvor man hjælper til på tværs.
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Vedr. ferniseringen
• Ferniseringen bør lægges senere på dagen for at sikre, at flere forældre har mulighed for at
deltage
• Elevernes præsentationer bør tænkes bedre ind i planlægningen, ligesom de selvfølgelig skal
have mulighed for at fremlægge deres præsentationer
• Det er en god ide at tænke i en plan B, hvis vejrudsigten er dårlig. På Lundehus Skolen satte vi
pavilloner op.
Vedr. elevernes udgangspunkt
• Fordele og ulemper bør overvejes ift. om elever i 7. klasse er for unge til et projekt som Kloge
Hænder. På den ene side er eleverne meget usikre på og uvidende om hvilke
uddannelsesmuligheder, der følger efter folkeskolen. Hvorvidt et projekt som Kloge Hænder
får indflydelse på elevernes valg af ungdomsuddannelse, kan i så fald først ”måles” på
længere sigt. På den anden side kan eleverne være nemmere at påvirke på dette tidspunkt,
hvor de endnu ikke har lagt sig fast på en uddannelsesmæssig retning.
(NB til perspektivering: uddannelsesvejledningens rolle)
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