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Strukturer, mål, økonomi, rekruttering, arbejdsmarkedsbehov, indgange osv. kommer hurtigt til at fylde det 

meste, når man zoomer ind på ledelse på en erhvervsuddannelse. Men ledelse på en erhvervsuddannelse 

handler også om eleverne og om at lede til motivation, fastholdelse og gode fortællinger. For hvad gemmer 

der sig af ledelse bag en ung elevs oplevelse af mødet med en erhvervsuddannelse? Hvad er det for en for-

tælling om uddannelse, erhvervsskole og læring, som eleven skaber sig i mødet med en erhvervsuddan-

nelse? Og hvordan hænger denne sammen med ledelsesopgaven og fortællingen om skolen? 

Der kan være mange bud og svar på disse spørgsmål. Vi stiller her skarpt på et af dem, nemlig brugen af 

fællesskaber som en vej til motivation og gode fortællinger.   

 

Fællesskaber som pædagogisk metode 

Lad os først kigge efter inspiration uden for er-

hvervsuddannelsesverdenen. Skeler vi til spejder-

bevægelsen, ser vi, at medlemstallet stiger i disse 

år, blandt andet fordi børn og forældre søger væk 

fra et skærmbaseret liv og ind i sociale værdifæl-

lesskaber (Hansen 2017). Tilsvarende beretter så-

vel efterskoler som højskoler om en øget søgning 

– og fælles for disse sammenhænge er et helt be-

vidst arbejde med etablering af fællesskaber.  

Der bliver her etableret og stillet fællesskaber til 

rådighed for de unge på et utal af forskellige må-

der. På efterskolen f.eks. i form af Facebook-grup-

per inden opstart, møde med enkelte andre elever 

og tutorer inden opstart, spisegrupper, værelses-

grupper, arbejdsgrupper, kontaktgrupper, kontakt-

lærer, klasselærer. I spejderbevægelsen i form af 

små grupper med patruljeleder, uniformer og ritu-

aler, der skaber rammer og tilhørsforhold på tværs 

af social baggrund, tro og oprindelse.  

I den forbindelse opstiller Center for Frivilligt Soci-

alt Arbejde (CFSA) en række betydningsfulde 

punkter, når der skal ledes til motivation og fast-

holdelse af frivillige. Vi lader os her inspirere af 

disse gennem en kobling til betydningen af fælles-

skaber for eleverne på erhvervsuddannelserne:    

Veje til motivation og gode fortællinger blandt 

unge på EUD 

 

1) Tydeliggør den forskel, som eleven gør for 

fællesskabet 

Erhvervsuddannelseselever har, ligesom andre 

elever, et stort behov for at føle sig som en betyd-

ningsfuld del af de faglige fællesskaber på skolen. 

Derfor skal det stå helt klart for den enkelte elev, 
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at vedkommendes tilstedeværelse og deltagelse i 

undervisningen gør en forskel. Det skal være ty-

deligt, at eleven er med til at rykke egen og klas-

sekammeraters læring et skridt tættere på det fæl-

les ultimative mål, og det skal gøres klart, at den 

enkeltes indsats dermed er uundværlig. Det er 

derfor vigtigt, at man taler sig ind i elevens egne 

forståelser af, hvorfor han/hun bruger tid på at ud-

danne og dygtiggøre sig sammen med andre. 

Både i det daglige, og når der fortælles om arbej-

det mere bredt.  

Et nyttigt redskab er at fortælle de gode historier, 

altså udgive statistik, der viser indsatser/præstati-

oner, eller fortælle korte, nære og personlige hi-

storier fra praktikvirksomheder, aftagervirksomhe-

der, kunder og borgere/brugere om den forskel, 

de oplever, at elever og lærlinge gør for dem 

(CFSA, 2014). 

2) Match eleven med den rigtige opgave  

Der skal være en følelse af succes i forbindelse 

med løsning af en konkret opgave i klasseværel-

set eller på værkstedet, men der skal samtidig 

stadig være (tilpas med) udfordringer.  

Forventningsafstemning er ét blandt andre gode 

redskaber til at matche eleven og opgaven kor-

rekt. Herunder kan man komme rundt om emner 

som: Hvilke kompetencer og ønsker har eleven? 

Hvordan samarbejder eleven med andre, og hvad 

sætter eleven pris på i samarbejdet og i teams? 

Er den nye elev drevet af nogle bestemte anled-

ninger til at være elev, som skal tænkes ind i mat-

chet med de konkrete øvelser og opgaver i under-

visningen?  

I arbejdet med frivillige anbefales det at udarbejde 

præcise beskrivelser af opgaven, organisatoriske 

sammenhænge, samt ansvar og rammer, ligesom 

det vægtes, at man løbende vender tilbage til op-

gavebeskrivelsen og er nysgerrig på, om den fri-

villige har spørgsmål eller ønsker til ændringer i 

forhold til  enten opgaver, placering, ansvar eller 

samarbejde (CFSA, 2014).  

Det handler om at tage den enkelte elev og holdet 

med på råd i fastlæggelsen af arbejdsopgaver, 

øvelser og undervisningsindhold. Såvel indled-

ningsvist på et forløb som undervejs og afslut-

ningsvist. På den netop afholdte temaworkshop 

om Pædagogisk Ledelse og Ungdomskultur i regi 

af projektet Ledelse I Praksis (LIP) var det netop 

en pointe fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation; 

skolerne skal spørge de unge til råds i planlæg-

ningen af tilbud, tiltag, arrangementer, undervis-

ning mv. En anden pointe var, at eleverne motive-

res af at opleve mestring af opgaver – det vil sige 

oplevelsen af at kunne løse de til faget hørende 

faglige udfordringer.  

Det handler om at tage 

den enkelte elev og holdet 

med på råd i fastlæggelsen af ar-

bejdsopgaver, øvelser og under-

visningsindhold. 
 

3) Spild ikke elevens tid 

Frivillige donerer deres tid i stedet for penge. Det 

samme kan man sige om elever på en erhvervs-

uddannelse. Tid, som de kunne have brugt sam-

men med deres familie og venner, på at dyrke 

sport, på at arbejde som ufaglært eller i frivilligt 

foreningsarbejde. Derfor skal de unges tid respek-

teres. Der skal altid være noget at lave, og der 

skal altid være en lærer til at hjælpe eleven, der 

måtte være gået i stå midt i en arbejdsopgave el-

ler øvelse.  

Der skal både være tilfælde, hvor der ligger nogle 

konkrete opgaver klar, men også tilfælde, hvor det 

gøres klart for den enkelte elev, at han/hun selv 

kan være med til at definere opgaverne. For at 

sikre, at eleven føler, at hans/hendes tid bliver 

brugt fornuftigt, er det vigtigt at lytte til vedkom-

mendes feedback og frustrationer. Her er det vig-

tigt at fortælle eleverne om, hvad der gøres med 

den viden og de idéer, de kommer med til skolen. 

Det er i den sammenhæng også vigtigt at være 

opsøgende, da eleverne ikke nødvendigvis selv er 

klar over, hvorfor motivationen er lav (CFSA, 

2014).  
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4) Påskøn den enkelte elev  

Dette punkt knytter sig dels til punkt 3 om ikke at 

spilde elevens tid, dels til det første punkt om in-

kluderende fællesskaber. Det er vigtigt at gøre det 

klart for den enkelte elev, at netop hans eller hen-

des arbejde gør, at man som skole og hold kan le-

vere en socialt engagerende, fagligt interessant 

og udfordrende undervisning. Vis respekt for ele-

vernes tid, indsats og arbejde i klasseværelser og 

på værksteder.  

Vis respekt for elevernes 

tid, indsats og arbejde i 

klasseværelser og på værkste-

der. 
 

I påskønnelsen er det helt centralt med en ordent-

lig velkomst på skolen og på uddannelsen. Et godt 

redskab kan være at matche de nye elever med 

en mere erfaren elev eller elevgruppe for at sikre, 

at vedkommende trives i det nye fællesskab på 

skolen. 

Eleven skal have regelmæssig personlig feed-

back, hvilket også åbner op for, at eleven kan give 

feedback den anden vej. Er man konstant nysger-

rig på den enkelte elevs motivation for lige netop 

at være elev på den pågældende uddannelse og 

skole, er det lettere at vise, at eleverne bliver hørt 

og forstået, og at der bliver taget hensyn til dette. 

For eksempel er nogle unge motiveret af at få et 

bevis eller anbefalinger med videre, mens andre 

er optaget af fællesskabet og dét, som samværet 

med andre unge kan give (CFSA, 2014).  

Er man konstant nysgerrig 

på den enkelte elevs moti-

vation for lige netop at være elev 

på den pågældende uddannelse 

og skole, er det lettere at vise, at 

eleverne bliver hørt og forstået. 
 

5) Skab råderum og tilbyd udvikling 

Der skal være mulighed for udvikling og for at få 

en større ansvarsbyrde. Herunder skal der være 

plads til, at de elever, der ønsker ansvar og selv-

stændighed, får muligheder herfor. Det er vigtigt 

at understrege, at ikke alle frivillige ønsker stadig 

mere ansvar (CFSA, 2014). Det samme gælder 

elever på EUD.  

Nogle ønsker klart definerede opgaver uden yder-

ligere forpligtelser, mens andre gerne vil udfordres 

fagligt. Et redskab til at tilbyde udvikling er at præ-

sentere muligheden for fag på højere faglige ni-

veauer end de obligatoriske. Det er her vigtigt, at 

eleven selv ser en mening med højniveaufag 

(CFSA, 2014).  

6) Dyrk relationerne 

For mange unge er det udsigten til konkrete fag-

lige arbejdsopgaver og øvelser på værksteder, la-

boratorier og klinikker, der får dem til at vælge en 

erhvervsuddannelse, mens det er de sociale rela-

tioner, som eleverne etablerer på skolen, der fast-

holder dem på lang sigt. Unge kan fastholdes i ud-

dannelse, hvis de føler et ansvar over for holdet 

og har opbygget værdifulde relationer til hinanden 

(CFSA, 2014). Det kan være relationer til andre 

elever på holdet, men også relationer til andre 

unge på skolen, i praktikken, til brugere/kunder el-

ler lærere på skolen. Derfor skal skolen stille ram-

mer for gode relationer og fællesskab til rådighed. 
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Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mailadresse. Den overordnede 

projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i projektorganisationen. 
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