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Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv 

Manchet 

Hvad angår erhvervsuddannelserne (eud) er situationen i dag den, at den politiske og samfundsmæssige 

interesse aldrig har været større og reformerne og forandringerne af eud har aldrig været hyppigere. 

Forskning i eud har ligeledes taget kraftigtig til de seneste 10-15 år (Juul 2005) og i denne periode har vi har 

vi set lanceringen af en række initiativer rettet mod nedbringelse af det relativ høje frafald. Det er dog til 

dato ikke lykkedes at knække frafaldskurven på eud (Koudahl 2010). Med afsæt i mit igangværende ph.d.-

projekt om undervisningen og læringen på tømreruddannelsen argumenteres der i denne artikel for, i 

stedet for at fokusere på frafald, at rette blikket mod selve pædagogikken og didaktikken på eud, som et 

område med udviklingspotentiale. I artiklen stilles der således skarpt på den erhvervsfaglige undervisning, 

med fokus på hvordan opgaver og aktiviteter bliver formidlet og forklaret og hvordan forskellige elever 

forholder sig til dette. Det centrale moment for analyserne er elevernes læreprocesser samt en forståelse 

af læreren, som den centrale formidler mellem læreplaner og undervisningens aktiviteter. 

Faktaboks om undersøgelsen  

Den metodiske tilgang i mit ph.d.-projekt udgøres af et etnografisk feltstudie. Jeg har således, som 
indskrevet eud-elev på et grundforløb på bygge og anlæg (herefter tømrergrundforløb, da der kun gik 
elever, der ville være tømrere på holdet) fulgt de første 5 uger af forløbet sammen med eleverne. Dette er 
suppleret af efterfølgende genbesøg med observationer og kvalitative interview med elever og lærere på 
det pågældende forløb samt på tømrergrundforløbet på to andre skoler. Alle skoler er beliggende i 
mellemstore provinsbyer på Sjælland. Styrken ved den etnografiske tilgang er den direkte adgang til den 
pædagogiske praksis og dagligdag på mikroniveau. Analyserne i artiklen udfoldes på baggrund af elevernes 
perspektiv. Analyserne har primært gyldighed for de håndværksorienterede tekniske grundforløb på eud. 
Skoler og personer er anonymiserede. 

Indledning 

På mine feltstudier på tømrergrundforløbet har jeg mødt en hel del engagerede elever, der gerne vil lære 

noget. Det kan måske lyde underligt at nævne – hvad havde jeg da forventet på en ungdomsuddannelse? – 

men måske havde jeg i højere grad forventet at møde de frafaldstruede og sårbare elever man hører om i 

debatten om eud. Dette dilemma vakte min interesse for at kigge nærmere på selve undervisningen og 

hvilke forhold der skal til for at skabe gode betingelser for, at mange forskellige eud-elever får mulighed for 

at lære noget. Dette er omdrejningspunktet for denne artikel. Første tematik handler om hvordan 

fagbegreber introduceres og gives mening for eleverne. På baggrund af dette tema introduceres 

erhvervsdidaktiske kompetencer som omdrejningspunkt for eud-lærergerningen og i de to efterfølgende 

tematikker: eud-kulturen og undervisningsdifferentiering giver jeg eksempler på, hvordan en 

erhvervsdidaktisk tænkning kan åbne for forståelser af eud-eleverne læreprocesser. Min ambitionen er 

således, via elevperspektivet på undervisningen at synliggøre nogle af de indsigter i elevernes 

læreprocesser, jeg fik adgang til, og på den måde bidrage til udvikling af praksis på eud, der ikke tager 

udgangspunkt i frafald men i læring. 

Implicitte begreber og termer 

Forskningen i eud tegner et billede af, at den direkte anvendelighed af det der undervises i har stor 

betydning for elevernes motivation (Koudahl & Juul 2009, Katznelson et al. 2011)l, og at eud-elever trives 
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bedst med undervisning, der tager udgangspunkt i noget praktisk, og når der er en tæt kobling mellem teori 

og praksis (Pless & Katznelson 2007; Daugaard et al. 2009). De undervisningssituationer der involverer 

praktiske aspekter er da også særegne for langt størstedelen af erhvervsuddannelserne, hvilket selvfølgelig 

hænger sammen med, at det først og fremmest drejer sig om uddannelser til konkrete erhvervsfag. Udover 

de praktiske kompetencer er det dog også centralt, at eleverne udvikler forståelser af faglige begreber og 

teori og som citatet fra en tømrerelev herunder illustrerer, kan der ligge en udfordring for eleverne i den 

forbindelse: 

 

”Jeg kan godt lide, når de viser det for en. Men kommer der et fagudtryk, så står du og tænker lidt: 'hvad 

var det?’ - og så hørte du ikke resten. Når de viser det og samtidig bruger fagudtryk og viser, hvad 

fagudtrykket er, føler jeg, det er lidt bedre”. 

 

Eleven giver udtryk for, at han foretrækker, at en proces bliver demonstreret, og når der suppleres med 

faglige termer, er der risiko for, at han bliver bragt ud af fokus og mister koncentrationen. Samme risiko kan 

gøre sig gældende, hvis forklaringer bliver for lange, som i det følgende tilfælde, hvor Jens og jeg skal tegne 

op til en tapsamling:  

 

[Michael [lærer] giver os en lang forklaring. Jeg forsøger at huske det hele, men jeg kan høre på Jens [elev], 

at det er for mange informationer på en gang. Han ser ikke ud som om han er helt med. Og da vi skal i gang 

kommer han hen til mig og hører, om jeg kunne huske, hvad det var vi skulle]. 

(Noter fra deltagelse på tømrergrundforløbet) 

 

Dermed ikke sagt, at lærerne ikke skal bruge faglige begreber eller give faglige introduktioner. Det er jo 

også en central del af erhvervsuddannelsen, at eleverne tilegner sig begrebsapparatet og de faglige udtryk, 

og hvis eleverne kastes ud i processer eller aktiviteter uden at kende rammerne og kravene, er der risiko 

for, at de ikke lærer det, der var intenderet, og at de mister fornemmelsen for, hvad det er i forløbet eller 

undervisningen, de skal hæfte sig ved. Spørgsmålet er i højere grad, hvordan disse begreber introduceres 

og hvordan aktiviteter og arbejdsprocesser rammesættes og gives mening (Bernstein 2001), samt hvilke 

overvejelser der kan gøres i forhold til, hvilket fagligt indhold og hvilke begreber der er væsentlige for at 

kunne forstå, begrunde og udføre den aktuelle faglige opgave.  Nedenstående er et godt eksempel på, 

hvordan en sådan tydeliggørelse af et fagligt begreb og relationen til opgaven og uddannelsen som helhed 

kan se ud i praksis. Tømrereleverne er i gang med at tegne i AutoCAD1, og en af eleverne spørger til, hvad 

det egentlig er, de sidder og tegner:  

 

[Michael [lærer]: ”Det her kaldes et sadelmærke. Det bruger man, når man laver spær og tag. Her er det 

vigtigt, at man bibeholder 3/5 dele af træets tykkelse. Det kan man godt skrive sig bag øret, for det er godt 

at huske. Lige meget hvor tykt træet er, så bibeholder man 3/5 dele. Det vil du blive spurgt om mange 

gange”].  

(Noter fra deltagelse på tømrergrundforløbet) 

 

Dette peger på, at lærernes fag-faglige kompetencer er helt centrale, men at også pædagogiske og 

didaktiske overvejelser er afgørende for elevernes læringsmuligheder. Dette lægger op til en bred didaktisk 

tænkning, hvor ikke kun undervisningens indhold indgår, men også betydningen af elevernes 

læringsforudsætninger, rammerne, målene, indholdet, læreprocessen, vurderingen og samspillet mellem 

disse dimensioner (Hiim & Hippe 1997, p. 75). I det følgende vil jeg, via tematikkerne eud-kulturen som en 
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fremmed verden og undervisningsdifferentiering give eksempler på, hvordan en sådan bred didaktisk 

tænkning kan åbne for forståelser af tømrerelevernes læreprocesser. 

Erhvervsfaget som en fremmed verden 

Eleverne på eud har forskellige forudsætninger for at deltage og forstå lærernes introduktion og 

anvisninger. Som Koudahls viste i sin ph.d.-afhandling kommer størstedelen af eud-eleverne fra familier, 

hvor fædrene enten er faglærte eller ufaglærte (Koudahl 2007, p. 142f). For eleverne med faglærte fædre 

vil mødet med eud sandsynligvis være mødet med en kultur og et sprog, som ikke er helt fremmed for dem, 

og mange af disse elever vil sikkert have gode forudsætninger for at forstå de forskellige faglige forklaringer 

og arbejdsbeskrivelser. Men for andre elever, både dem der kommer fra ufaglærte familier og de elever, 

der kommer fra familier med uddannede forældre blot ikke inden for erhvervsfag, kan dette være første 

møde med en verden og en kultur, og en række faglige ord og begreber, der kan virke fremmed, og som det 

kan tage tid at forstå og tilegne sig så man kan opleve sig som en del af faglige fællesskab. 

 

I gymnasiet er forskning i gymnasiefremmedhed et velkendt og veletableret forskningsfelt (Ulriksen et al. 

2009), men spørgsmålet er, om en lignende problemstilling gør sig gældende på eud i forhold til de elever, 

der ikke på forhånd har et kendskab til de erhvervsfaglige ord, begreber og sprog, der er centralt for fx 

tømrerfaget – med andre ord erhvervsfremmede elever. Denne problemstilling er stort set uberørt af 

forskningen, bortset fra en undersøgelse af lærlingeuddannelserne i 80’erne, hvor der peges på, at 

chancerne for udviklingen af en fagidentitet er størst for elever af faglærte forældre (Sørensen et al. 1983-

84). Fremmedheden kan selvfølgelig også gøre sig gældende i forhold til skolekulturen og det at indtage en 

eud-elevposition og således rummer begrebet erhvervsfremmede elever potentielt to betydninger – 

fremmed overfor erhvervsfaget og / eller fremmed overfor skolekultur.  

 

I lyset af ovenstående er det relevant at spørge til, hvilke normalforudsætninger lærerne tager 

udgangspunkt i, når undervisningen planlægges og gennemføres, eller med andre ord: Hvilken implicit 

tømrerelev (Ulriksen 2004) lærerne og undervisningen tager udgangspunkt i? Disse implicitte forventninger 

til eleverne findes bl.a. i opbygningen af uddannelsen, og i undervisningsmaterialet. Det kan fx være de 

faglige arbejdsbeskrivelser eleverne skal følge, når de skal løse de forskellige praktiske opgaver i værkstedet 

og i AutoCAD. En arbejdsbeskrivelse til opgaven ’skrå forsats’, som var en del af realkompetenceforløbet på 

mit hold, lød fx således:  

 

Tilridsning 
Skråstykket  

1. To side-flader skal være vinkel-ret på retsiden.  
2. Længde-mål afsættes på retsiden.  
3. 45 grader tilridses på retsiden og vinkles om på bagsiden.  
4. Forsatsen ’sternes’ vinkelret på tilridsningen. Forsatsdybden afsættes og forsatsen tilridses på 

retside og bagside. 
Hulstykket 

1. Udskramnings-længden, (1) måles på skråstykket og afsættes langs vinkel-kanten på hulstykket og 
vinkles over på ’hulsiden’. Forsats-dybden afsættes vinkelret på hulstykket og udskramningen 
tilridses på begge sider.  

Bearbejdning 
1. Skrå-stykkets bryst og stern skæres. 
2. Hulstykkets stern skæres. 
3. Udstemningen til forsatsen foretages groft med afbindings-jern fra begge sider. Husk at stemme 
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lodret og således at træet flækker væk fra stregen. Derefter ren-stikkes med stik-økse, ligeledes fra 
begge sider, og begyndende fra forsatsens bagkant. Se afsnittet om Stik-øksen.  

4. Evt. tilpasning.  

(uddrag fra realkompetencevurderingsskemaet på grundforløbet for tømrerelever) 

  

Der er mange faglige ord og begreber i sådanne beskrivelser, og med tiden bliver de mere og mere en 

naturlig del af elevernes måde at tale og tænke på. Men denne opgavetekst møder eleverne allerede i det 

indledende realkompetenceforløb på grundforløbet. Pointen her er at henlede opmærksomheden på, at 

elevernes møde med tømrerfaget også er mødet med en række nye ord og begreber – et nyt sprog, og det 

er ikke lige let for alle eleverne at tilegne sig eller identificere sig med. Hvis man ikke er vant til at følge 

arbejdsbeskrivelser eller er helt med på, hvad tilridsning eller udskramning betyder, bliver det fx 

overordentligt vanskeligt at udføre instruktionen: ’Udskramnings-længden (I) måles på skråstykket og 

afsættes langs vinkel-kanten på hulstykket og vinkles på ”hulsiden”. Forsats-dybden afsættes vinkelret på 

hulstykket, og udskramningen tilridses på begge sider’. 

 

Sådanne fortolknings- og forståelsesudfordringer anses muligvis ikke som væsentlige eller vanskelige, hvis 

man er bekendt med faget. Der var da også en del elever på holdet, som arbejdede hurtigt og sikkert frem 

gennem opgaverne, men for en del af de øvrige elever (og mig) voldte det vanskeligheder at fortolke 

opgaven og omsætte den til handling, som en af eleverne på holdet meget præcist udtrykte det: ”Det der 

nye sprog og ord, man lige skal vænne sig til. Her har læreren en central rolle som formidleren mellem 

læreplanen og de pædagogiske aktiviteter. At indtænke elevernes forskellige forudsætninger i denne 

forbindelse handler både om en opmærksomhed på, hvilken form for hjælp forskellige elever behøver for 

at forstå og løse opgaven (fremmed ift. erhvervet) samt have blik for de elever, der ikke af sig selv gør 

opmærksom på behovet for hjælp (fremmed ift. elev-positionen). Hvad angår det første er det indledende 

eksempel med for mange faglige begreber og eksemplet med Jens, der ikke kunne huske den lange 

forklaring gode eksempler på, at nogle af eud-elever har behov for, at læreprocessen bliver delt op i mindre 

dele. Følgende eksempel illustrere netop en bred didaktisk tilgang, der med udgangspunkt i en konkret 

opgave, knytter begreberne på og afmåler forklaringen i forhold til antagelsen om elevens forudsætning:  

 

[På et tidspunkt kommer Magnus [elev] og skal spørge Michael [lærer] om noget. De sætter sig på hug lige 

ved siden af mig. Michael tager fat på de to stykker træ Magnus er kommet med og forklarer og viser på 

træet. Magnus sidder og følger meget intenst med i forklaringen med den ene hånd på panden. Han er ikke 

helt med og Michael forklarer igen. Magnus virker meget interesseret og fokuseret. Til sidst er han med og 

skal til at gå for at gå videre med opgaven:  

Michael: ”Kom lige inden du går i gang med det næste. Der er noget, jeg skal vise dig, inden du skal i gang 

med det”.  

Magnus: ”Ok”.  

Går med træet – tydeligt tilfreds og ivrig efter at komme videre] 

(Noter fra deltagelse på tømrergrundforløbet) 

 

Hvad angår det sidste – blikket for de elever, der kan stå lidt famlende overfor eud-elevpositionen åbner 

der sig en didaktisk udfordring, der handler om tilrettelæggelsen i differentierede undervisningsforløb, 

selve tilrettelæggelsen af aktiviteterne.  
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Undervisningsdifferentiering og tilrettelæggelse 

Eleverne på grundforløbet er i gang med mange forskellige opgaver og nogle arbejder hurtigt, andre mindre 

hurtigt. Det betyder, at et fælles læringsrum kun eksisterer de første 1-2 dage af grundforløbet. Herefter 

forandres læringsrummet til et individuelt og individualiserende læringsrum, hvor hver elev er i gang med 

sine egne opgaver i sit eget tempo. I dette læringsrum er det en central elev-kompetence at kunne få fat på 

hjælp, og med én lærer til ca. 25 elever har denne organisering af læringsrummet potentiale til at 

producere en del ventetid for nogle af eleverne. 

 

Når organiseringen af læringsrummet er på den måde, at eleverne står spredt rundt i værkstedet ved deres 

tømrerbænke betyder det i sig selv en geografisk fiksering af eleverne bestemte steder i lokalet. For at få 

lærerens opmærksomhed og hjælp er man nødt til at bevæge sig væk fra sin tømrerbænk, hvis ikke læreren 

af sig selv kommer hen forbi, hvor man står. Derudover opstår der ofte kø, idet de fleste elever skal spørge 

om noget forskelligt. For at beholde sin plads i køen må man holde sig til og følge med rundt i værkstedet til 

de forskellige elever, der er foran i køen. Det betyder, at de elever der mestrer dette spil om lærerens 

opmærksomhed, er gode til at byde sig til og få trukket læreren med sig, får hjælp og dem der, af den ene 

eller anden grund ikke har denne praktiske sans (Bourdieu 2007) ofte kommer bag i køen med øget 

ventetid som resultat. Fra min tømrerbænk så jeg dette udspille sig, set fra Kims [elev] perspektiv:  

 

[Michael [lærer] går rundt og hjælper og der er en del elever, der hiver i ham. Kim har brug for hjælp. Han 

kalder ikke på Michael og er ikke en der gør så meget opmærksom på sig selv. På et tidspunkt lige inden 

frokostpausen står både Kim og jeg og venter på at få hjælp, men der er hele tiden elever, der råber højere 

og er mere ’på’ Michael, og trænger sig ind foran i køen. Det resulterer i, at det bliver frokostpause og 

Michael når ikke at komme over til os]. 

(Noter fra deltagelse på tømrergrundforløbet) 

 

Dette generelle vilkår bemærker eleverne selvfølgelig også og som en af eleverne på mit hold fortæller, har 

det direkte betydning for frafaldet på eud: Thais: ”Der er meget spildtid, hvor man venter på lærerne. Der 

er mange af de unge, der bliver tabt på den konto”. Det peger altså på, at der er nogle særlige forhold at 

tage med i overvejelserne i organiseringen af læringsaktiviteterne på eud samt hvem og hvad der får tid og 

opmærksomhed fra lærerne – altså lærernes klasserumsledelse. Som Vibe Aarkrog påpeger ”… lægger både 

fagligt stærke og fagligt svage elever ikke så meget vægt på, om undervisningen er teori- eller 

praksisbaseret, men mere på, om lærerne hjælper dem eller ej” (Aarkrog 2007: 10) og når organiseringen af 

aktiviteterne lægger op til individualisering, bliver oplevelsen hos nogle af eleverne, at det er svært at få 

lærernes opmærksomhed og hjælp.  

 

Lærerne har altså en helt central rolle at spille i forhold til elevernes læreprocesser. Men når betingelserne 

nu er sådan, at læretiden er en knap ressource lægger dette også op til diskussion af, om der i 

organiseringen af læringsrummet og i rammesætningen af aktiviteterne kunne tilskyndes til, at eleverne 

også trækker på hinandens kompetencer. I forhold til, at eleverne arbejder i forskellige tempi, kunne der 

ligge et læringspotentiale i, at det blev ekspliciteret og gjort legitimt, at eleverne også gik til hinanden, når 

der opstår tvivl om en fremgangsmåde eller fortolkningen af en arbejdsbeskrivelse. I forhold til elevernes 

læring ville dette styrke de elever, der kunne blive hjulpet hurtigere videre, ligesom der ligger gode 

læringspotentialer i, at man som elev hjælper en anden elev med en proces, man selv har været igennem. I 

forhold til det sociale aspekt kunne det endvidere være en meningsfuld måde at koble det faglige og det 

sociale og arbejde med at få skabt de netværksopbyggende elev-elev-relationer, som er så vigtige for 

elevernes fornemmelse af at høre til det tømrerfaglige fællesskab (Wenger 2008).  
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Nogle af disse aspekter blev imødekommet mod slutningen af grundforløbet på mit hold, hvor eleverne, 

blev sammensat i grupper af 3-4 elever, for at planlægge og bygge en hytte. I den forbindelse har Karsten 

[elev] dog to væsentlige didaktiske pointer, som dels har at gøre med progressionen i grundforløbet og dels 

har at gøre med sammenhængen mellem tømrerfaget og andre erhvervsfag, som det er relevant at 

eleverne kan samarbejde med:  

 

Karsten: ”På grundforløbet gik vi i 4 måneder og lavede tapsamlinger, og så lige pludselig skulle vi bygge en 

hytte. Der var jo mange ting der, vi ikke vidste hvordan man gjorde. Isolering, lægge tag osv. Jeg fatter 

heller ikke, at vi ikke samarbejder med elektrikerne, når vi laver de her hytter, så kunne de lægge el ind 

undervejs, så det ligesom var der. Hytterne bliver jo solgt, og kunden skal jo så selv til at bore huller og 

sådan noget for at trække ledninger. Man kunne jo bare lave sådan et campingstik på ydersiden. Så ville vi 

jo også lære at arbejde sammen med andre fag, ligesom på en rigtig arbejdsplads”.  

(Interview, elev på tømrergrundforløbet) 

 

Om eleverne kun lavede tapsamlinger i 4 måneder er i denne sammenhæng ikke det væsentlige. Karstens 

oplevelse er, at der mangler sammenhæng med det, han lavede i løbet af grundforløbet, og det han laver, 

når grundforløbet nærmer sig sin afslutning og spørgsmålet e, om der, i endnu højere grad end det er 

tilfældet, kan arbejdes med, at aktiviteterne har en progression, der giver mening for eleverne samt, om 

der ligger et uforløst potentiale i at planlægge forskellige arbejdsopgaver, så de går på tværs af faggrupper, 

så eleverne på erhvervsskolerne tidligt lærer værdien af, at kunne samarbejde med andre faggrupper.  

Afrunding 

De fleste eud-elever har – det må i hvert fald være udgangspunktet – valgt at starte på fx 

tømrergrundforløbet, fordi de gerne vil være tømrer eller i det mindste overvejer det. Lærere med solid 

erhvervsfaglig forankring nyder derfor stor respekt fra eleverne – men formidlingen af faget er ligeledes 

vigtigt for elevernes motivation og for at elever med forskellige forudsætninger har mulighed for at koble 

sig på undervisningen og tilegne sig fagligheden. På baggrund af et elevperspektiv som udgangspunkt for 

belysning af undervisningen og læringen på eud, viser undersøgelsen her, at en velovervejet balance 

mellem erhvervsfaglig og didaktisk tænkning udgør en essentiel del af den professionelle erhvervslærer 

kompetence og er grundlag for at kunne udvikle praksis: ”Rationel fornyelse af uddannelse fordrer 

anvendelse af didaktisk teori. Rationel fornyelse betyder ikke instrumental anvendelse af fakta, men 

reflekteret praksis i form af, at der udvikles didaktisk kompetence i skolens praktiske dagligdag” (Dale 1999, 

p. 46f). Der arbejdes med den faglige formidling blandt lærerne på erhvervsskolerne rundt omkring på 

erhvervsskolerne, men på baggrund af undersøgelsen her foreslås det, at den erhvervsdidaktiske refleksion 

gøres til det centrale moment for udviklingen af undervisningspraksis på eud. Det skal dog understreges, at 

den daglige undervisningspraksis på eud ikke kan ses isoleret fra mere overordnede strukturelle og 

institutionelle faktorer. Eud-lærerne arbejder i et krydspres mellem flere forskellige krav og forventninger 

til deres arbejde, og må i det daglige arbejde (ligesom eleverne) udvikle en praktisk sans for at håndtere 

dette krydspres. I den forbindelse viser NCE’s undersøgelse af betingelserne for at tiltrække og fastholde 

eud-lærere (NCE 2009), at eud-lærerne efterlyser ledelsesmæssigt opbakning til at prioritere det 

pædagogiske indhold frem for fokus på administration og økonomi. I rapporten anbefales det bl.a., at 

ledelsen understøtter lærernes lyst til at undervise, deres evne til lære fra sig og deres mulighed for at 

udvikle deres undervisningspraksis og –metoder (NCE 2009, p. 59ff). De senere år er der sket et markant 

skift i eud-lærerne rolle og opgave, og særligt i forbindelse med reform 2000 oplever mange lærere 

oplever, at deres rolle har forandret sig (Knudsen 2004), og ”… *specielt+ er de administrative opgaver 
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forøget, mens der er blevet mindre tid til det, som lærerne opfatter som deres kerneydelse: Undervisning 

af eleverne” (Koudahl 2011, p. 120). Anbefalingen her er altså at prioritere denne kerneydelse og på en 

systematisk måde at gøre den erhvervsdidaktiske refleksion til det primære omdrejningspunkt for 

udviklingen af de erhvervsfaglige uddannelser –både til fordel for elevernes motivation for erhvervsfag og 

for at udvide forskellige elevers mulighedsrum for at koble sig på undervisningen og lærer noget.  
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