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1.

INDLEDNING

Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret, har ønsket en kortlægning af det timeløse emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen. Baggrunden er
et ønske om at få større viden om UEA og den konkrete praksis, der er inden for området – herunder
samspillet mellem folkeskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sammenhængen til
øvrige udskolings- og vejledningsaktiviteter.

1.1 Baggrund
Undervisningen i UEA er et timeløst obligatorisk emne. Det er obligatorisk at undervise i emnet på
klassetrinnene børnehaveklassen til og med 9. klasse – det kan være i forbindelse med undervisningen i den obligatoriske fagrække, i klassens tid eller som tema-/projektundervisning. Undervisningen
i UEA skal tilrettelægges i samarbejde med UU.
Der er fastsat formål, slut- og trinmål for UEA (Faghæfte 22). Målet med UEA er 3-delt. Eleven skal
tilegne sig kundskaber og færdigheder i relation til det personlige valg, uddannelse og erhverv samt
arbejdsmarked. Overordnet set formuleres en del af formålet med UEA således:
”Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner
sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.” (§ 23, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 748
af 13. juli 2009 om Fælles Mål) )
De fælles nationale mål er bindende regler om, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne
har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Faghæfte 22 består foruden bekendtgørelsens regler om Fælles Mål af
en vejledende læseplan og en undervisningsvejledning.
Uddannelses- og erhvervsvejledningen i grundskolen bygger på de kundskaber og færdigheder, som
eleverne blandt andet har tilegnet sig gennem UEA-undervisningen. Herudover har UEAundervisningen snitflader til en række af vejledningsområdets regler om udskolings- og vejledningsaktiviteter.

1.2 Om undersøgelsen
Kortlægningen af folkeskolernes og UU’ernes arbejde med UEA bygger på både kvantitativ og kvalitativ metode.
Hovedelementet i undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt lederne
af landets UU-centre (45 respondenter) og som en stikprøveundersøgelse blandt et repræsentativt
udsnit af skoleledere (i alt 190 respondenter). Alle respondenter har udfyldt et webbaseret spørgeskema.
Respondentgrupperne er valgt ud fra et ønske om at kortlægge skolernes og UU’ernes overordnede
vurderinger og prioriteringer på området, herunder samarbejdet mellem UU-centrene og skolerne
vedrørende UEA-aktiviteterne. Det er dermed et vilkår for undersøgelsen, at respondenterne har
svaret ud fra deres umiddelbare og overordnede viden om området – som de respektive ansvarshavende. Spørgsmålene, der angår det præcise omfang og tilrettelæggelse af UEA, er dermed besvaret
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ud fra respondenternes skøn. For UU-ledernes vedkommende et skøn, der er baseret på basis af
erfaringer med op til 60 skoler i den pågældende UU’s område.
Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med 15 interviews med hhv. skoleledere, lærere, UUledere og vejledere, som har belyst udfordringer og konkrete arbejdsformer i forbindelse med UEA.
De kvalitative interviews understøtter, nuancerer og perspektiverer resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og har ligeledes dannet grundlag for en række eksempler på særligt perspektivrige
UEA-aktiviteter, som er formidlet løbende i rapporten.

2.

OPSUMMERING OG KONKLUSIONER

Omfang
18 % af skolerne har afsat en ramme for brug af timer til UEA-undervisningen på udskolingsniveau.
Væsentligt færre (hhv. 4 % og 7 %) har afsat en ramme for brug af timer på indskolings- og mellemtrin.
Der anvendes forholdsvis få timer til UEA i indskolingen og på mellemtrinnet med en markant stigning ved overgangen til udskoling – dvs. fra 6. til 7. klassetrin. I 8. og 9. klasse ligger fordelingen af
timer ganske tæt, samtidig med at der er tale om en markant spredning i timeforbrug på tværs af
skolerne – fra 5 til over 20 timer årligt.
15-20 % af skolelederne kan ikke angive timetal for UEA på de forskellige klassetrin – ofte med den
begrundelse, at al tilrettelæggelse af aktiviteterne varetages af den enkelte lærer eller lærerteamet,
og at undervisningen er integreret i de obligatoriske fag og/eller i tværfaglige forløb, hvilket vanskeliggør angivelse af timetal.
Tilrettelæggelse
UEA-undervisningen finder primært sted i dansktimer og i klassens tid. I de ældre klasser dog også i
en vis grad i samfundsfagstimer.
UEA-undervisningen finder på halvdelen af skolerne primært sted ’løbende hen over hele året’ (49 %
af skolerne), mens 41 % af skolerne angiver ’i afgrænsede perioder/forløb’ som fx temauger. Ofte er
der dog tale om en kombination.
Helt konkret finder UEA som gruppe- og klasseundervisning sted gennem hele skoleforløbet. På mellemtrinnet stiger anvendelsen af tværfaglige forløb og temaundervisning, mens man i udskolingen
også anvender besøg på ungdomsuddannelserne. UEA-undervisningen i udskolingen har ofte fokus
på (den individuelle) overgang til ungdomsuddannelserne, mens UEA tidligere i skoleforløbet (mellemtrin og indskoling) har et bredere fokus.
Det er primært klasselæreren, der forestår undervisningen i UEA (36 %). Men det sker også ofte i
form af samarbejde mellem lærere - suppleret af UU-vejledere (25 %).
Emner og undervisningsmaterialer
Skolerne anvender primært UEA-materiale udarbejdet af UU (53 %). Men ofte er der tale om en
kombination af materiale fra UU, organisationerne (fx LO og DI) og internettet.
Der er generelt tilfredshed med det undervisningsmateriale, der er til rådighed blandt både UU- og
skoleledere (hhv. 58 % og 57 % er i nogen eller høj grad tilfredse med undervisningsmaterialet). Omkring en fjerdedel af UU-lederne vurderer dog, at materialet er mindre velfungerende. Samtidig efterspørger både skoleledere og UU-ledere nyt undervisningsmateriale; særligt undervisningsmateriale, som kan styrke den praksisnære læring i de obligatoriske fag.
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Udskolings- og vejledningsaktiviteter
Skoleledere og UU-ledere har divergerende opfattelser af koblingen mellem UEA-undervisningen og
udskolingsaktiviteter (introkurser, brobygning og praktik). Skolelederne vurderer konsekvent koblingen mellem udskolingsaktiviteter og UEA som stærkere end UU-lederne.
Det samme gælder i relation til arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) og elev- og
uddannelsesplanerne. 36 % af skolelederne mener, at UPV i høj grad er koblet med UEAundervisningen mod 9 % af UU-lederne. I relation til elev- og uddannelsesplaner vurderer 37 % af
skolelederne, at områderne i høj grad er koblet mod 11 % af UU-lederne. Flere understreger, at der
generelt er et godt samarbejde mellem UU og skoler i relation til udskolings- og vejledningsaktiviteter, men at koblingen til UEA mangler.
Samarbejde og organisering
I forlængelse af ovenstående er der enighed blandt skoleledere og UU-ledere om, at det generelle
samarbejde mellem skoler og UU fungerer godt. Således vurderer 71 % af skolelederne, at der i nogen eller høj grad er stærke relationer mellem lærere og vejledere. Hele 94 % af UU-lederne deler
denne opfattelse.
40 % af UU-lederne og 34 % af skolelederne anfører, at man har udarbejdet formaliserede samarbejdsaftaler specifikt vedrørende UEA mellem tilknyttede skoler og UU.
Når det gælder det konkrete samarbejde om UEA, vurderer UU-lederne, at UU primært kommer
med inspiration til UEA-aktiviteter (91 %) eller tilbyder kurser til lærerne (67 %). UU er desuden –
ifølge både skoleledere og UU-ledere – primært involveret i UEA på udskolingsniveau. Således vurderer 85 % af skolelederne og 78 % af UU-lederne, at UU i nogen eller høj grad er involveret i UEA på
udskolingsniveau. Omvendt peger 90 % af skolelederne og 82 % af UU-lederne på, at UU i mindre
grad eller slet ikke er involveret i UEA-undervisningen i indskolingen.
Der er dog stor uenighed om vurderingen af samarbejdet omkring UEA. 74 % af skolelederne vurderer samarbejdet som meget velfungerende eller velfungerende, mens kun 20 % af UU-lederne deler
denne opfattelse.
Lokal organisering og prioritering
Også i forhold til organisering og prioritering er der divergerende opfattelser mellem skoleledere og
UU-ledere. 81 % af skolelederne mener, at UEA-undervisningen i nogen eller høj grad er hensigtsmæssigt organiseret, mens kun 24 % af UU-lederne deler denne opfattelse.
En del skoleledere efterspørger dog samtidig en øget rammesætning og formalisering af UEAundervisningen, og både skoleledere og UU-ledere peger på behov for kompetenceudvikling hos
lærerne i forhold til at løfte UEA-undervisningen lokalt.
Med hensyn til skolernes prioritering af UEA-undervisningen er der også uenighed. Skolelederne er
generelt mere tilbøjelige end UU-lederne til at vurdere, at UEA prioriteres højt. Således anfører 21 %
af skolelederne, at UEA er opprioriteret i de seneste 5 år, mens det kun gælder 2 % af UU-lederne.
Lovgivning og rammer
Skoleledere og UU-ledere har forskellige vurderinger af de lovgivningsmæssige rammer omkring
UEA-undervisningen. 59 % af skolelederne vurderer, at de lovgivningsmæssige rammer for UEAundervisningen i nogen eller høj grad er hensigtsmæssige mod 31 % af UU-lederne. Blandt sidstnævnte er der også en stor gruppe, som oplever de lovgivningsmæssige rammer som uhensigtsmæssige (33 %), mens det kun gælder 3 % af skolelederne.
Flere skoleledere og UU-ledere peger på, at det kan styrke UEA, hvis emnet integreres mere i de
obligatoriske fag. Både UU-ledere (71 %) og skoleledere (60 %) mener, at Fælles Mål som udgangspunkt er hensigtsmæssige eller meget hensigtsmæssige, men mange påpeger, at målene er meget
5

ambitiøse, og at balancen mellem intentionerne i Faghæfte 22 og de reelle muligheder i folkeskolens
hverdag er skæv.
Hovedkonklusioner
Samlet set tegner der sig en række udfordringer i relation til UEA:
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Der er meget store forskelle på, hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges. Det gælder i
kommunerne og på de enkelte skoler. Prioriteringen på den enkelte skole er desuden meget
personafhængig. Hvis skoleledelsen ikke vægter området, afhænger omfang og kvalitet af,
om den enkelte lærer kan se vigtigheden.



Flere skoleledere – ca. 20 % i gennemsnit – har begrænset kendskab til både lovgivning, omfang og praksis på UEA-området.



Både skolelederne og UU-lederne oplever, at det er svært at finde tid til at prioritere UEAundervisningen pga. øgede krav til skolens andre fag og generelle nedskæringer.



Skoleledere og lærere oplever i praksis en uklarhed omkring indholdet i UEA. Hvornår er det
UEA? Hvornår elementer i de obligatoriske fag? Hvornår udskolings- eller vejledningsaktiviteter?



Der opleves en uklarhed i relation til arbejdsfordelingen mellem UU og skolerne omkring
UEA-undervisningen. Undersøgelsen tyder på manglende forventningsafstemning mellem
UU og skoler i relation til omfanget af UEA-undervisning og særligt UU’s rolle.



UU-lederne oplever, at der generelt mangler en bevidsthed på skolerne om sammenhængen
mellem folkeskolens formålsparagraf, UEA-undervisningen og udskolings- og vejledningsaktiviteter.



Særligt skolelederne oplever, at UU’s fokus på unge med særlige behov for vejledning medfører en nedtoning af UU’s fokus på UEA-undervisningen til fordel for ‘enkeltsager’.



Mange påpeger, at UEA i højere grad bør integreres i de obligatoriske fag og dermed i skolernes hverdag. Ikke mindst fordi UEA kan være en indgangsvinkel i forhold til at sikre et
praksiselement i de obligatoriske fag.

3.

UEA-AKTIVITETERNE PÅ SKOLERNE

3.1 Omfang
UEA er et timeløst emne, som kan integreres i undervisningen på mange måder. Det betyder, at det
som udgangspunkt ikke er muligt at etablere et komplet overblik over det reelle omfang af UEAaktiviteter i folkeskolen.
I spørgeskemaundersøgelsen er skolelederne dog blevet spurgt til rammer for og omfang af timer,
der skønsmæssigt bruges til emnet UEA. Selvom UEA netop er et timeløst fag, har 18 % af skolerne,
jf. tabel 1, afsat en ramme for brug af timer til UEA-undervisningen på udskolingsniveau. Væsentligt
færre (hhv. 4 % og 7 %) har afsat en ramme for brug af timer på indskolings- og mellemtrin.
Tabel 1: Har skolen afsat en ramme for brug af timer til UEA-undervisning på hhv. indskolingstrin, mel1
lemtrin og udskolingstrin?
Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Ja

4%

7%

18 %

Nej

96 %

92 %

83 %

Ved ikke

1%

1%

0%

100 %(183)

100 %(184)

100 %(149)

Total

En del skoleledere fremhæver dog, at der er aftalt rammer og/eller aktiviteter for UEAundervisningen, jf. årsplaner og teamsamarbejde omkring UEA:
”UEA fremgår af alle årsplaner, men er ikke tidsfastsat.” (Skoleleder)
”Vi har lagt en ramme for indhold - ikke timer.” (Skoleleder)
Skolelederne er desuden blevet bedt om at skønne omfanget af timer til UEA-undervisning på alle
klassetrin. En oversigt over timeantallet fordelt på klassetrin ses i figur 1.

1

Skoler, der har svaret ’ikke relevant’, er sorteret fra i den viste frekvensfordeling.
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Figur 1: Hvor mange timer bruger den enkelte klasse ca. til UEA-undervisning årligt – fordelt på klassetrin?
2
(andel skoler inden for udvalgte timeintervaller, fordelt på klassetrin)

Tallene i figur 1 er udtryk for skoleledernes overordnede skøn og viser den forventede udvikling i
løbet af klassetrinene hen i mod stadig flere UEA-timer i udskolingen. Stigningen sker relativt svagt
gennem indskolingen, lidt kraftigere ved overgangen til og i løbet af mellemtrinnet og tager for alvor
fart ved overgangen til udskolingen – dvs. fra 6. til 7. klassetrin. Det bemærkes, at fordelingen af
timer ligger ganske tæt på de to sidste klassetrin, og at der samtidig er tale om en markant spredning
i timeforbrug på tværs af skolerne – fra 5-10 til over 20 timer. Spredningen kan ses som en indikation
af, at der er stor forskel på, hvordan UEA-undervisningen prioriteres på skoler og i kommuner.
15-20 % af skolelederne kan ikke angive timetal for UEA på de forskellige klassetrin – ofte med den
begrundelse, at al planlægning/tilrettelæggelse af aktiviteterne varetages af den enkelte lærer eller
lærerteamet, og at undervisningen er integreret i de obligatoriske fag og/eller i tværfaglige forløb,
hvilket vanskeliggør angivelse af timetal. Når tallene læses, skal der ligeledes tages højde for, at UEAaktiviteter på den enkelte skole kan variere meget fra år til år – også afhængig af den enkelte lærer/lærerteamet og gennemførsel af fx temauger, som ikke nødvendigvis finder sted hvert år.
Skolelederne forklarer selv om opgørelsen:
”Elementer af UEA indgår selvfølgelig i den daglige undervisning, men lærerne vil ikke kalde det UEA.
Det er måske også det, der forvirrer. Hvordan arbejder vi egentlig med det? Hvornår er det UEA?”
(Skoleleder)
”Lærerne kender målene for UEA-undervisning, og da vi tager udgangspunkt i den enkelte lærers
professionelle tilrettelæggelse af arbejdet i samarbejde med sit team, er jeg som skoleleder ikke i
stand til at sætte indsatsen ind i et timeskema.” (Skoleleder)
”Opgørelsen er en vurdering ud fra et overordnet kendskab til årsplaner og ledelsesmæssig forventning.” (Skoleleder)
Endelig knytter der sig den usikkerhed til tallene på udskolingsniveau, at en del af skolelederne, jf.
egne kommentarer til spørgsmålet, har medtaget brobygning, introkurser, erhvervspraktik mm. i
deres opgørelser over UEA-aktiviteter i udskolingen, selvom disse aktiviteter rent lovgivningsmæssigt

2

Skoler, der har svaret ’ikke relevant’, er sorteret fra i den viste frekvensfordeling. Fordelingerne pr. klassetrin
er baseret på mellem 150 og 181 besvarelser.
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ligger udover UEA-aktiviteter.3 Denne uklarhed gør opgørelsen usikker og er samtidig udtryk for en
grundlæggende uklarhed omkring grænsefladerne mellem UEA, udskolings- og vejledningsaktiviteter, som er meget sigende for det samlede billede af UEA-området.

3.2 Tilrettelæggelse
UEA-undervisningen i de obligatoriske fag finder ifølge skolelederne primært sted i dansktimer og i
klassens tid. I de ældre klasser også i en vis grad i samfundsfagstimer. I tabel 2 nedenfor ses den
procentvise fordeling på klassetrin ud fra skoleledernes skønsvise vurdering.
Tabel 2: I hvilke fag finder undervisningen primært sted?

4

1.-6. klassetrin

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Dansk

51 %

56 %

44 %

45 %

Samfundsfag

2%

5%

19 %

18 %

Klassens tid

30 %

24 %

16 %

18 %

Andet

16 %

16 %

21 %

19 %

Total

100 % (177)

100 % (190)

100 % (190)

100 % (190)

Fra 1.-7. klassetrin foregår undervisningen på lidt over halvdelen af skolerne primært i dansk. I 1.-6.
klasse benytter 30 % af skolerne primært klassens tid. Som tidligere ser vi en ændring i mønstret fra
7. klasse til 8./9. klasse, hvor færre benytter dansktimerne til UEA, mens 18-19 % angiver, at undervisningen primært finder sted i samfundsfag.
En del skoleledere fremhæver, at UEA primært gennemføres som tema-/fagdage eller uger – ofte af
tværfaglig karakter:
”UEA gennemføres i alle fag, da det ofte er i tværsuger, hvor det normale skema er brudt op.”
(Skoleleder)
”Vi har lavet årgangs-teamuger, i hvilke den overvejende del af UEA-undervisningen ligger. Det er
årgangsteamet, som er ansvarlig, men klasselærerne som er tovholdere på undervisningen.”
(Skoleleder)
”Vi kører med grundskema, og en del af undervisningen finder sted, den dag aktiviteten kan placeres,
fx virksomhedsbesøg eller specialistbesøg. Derfor byder mange forskellige fag ind med at give timer
til det. Men klasselæreren er primær tovholder.” (Skoleleder)

3

UEA har jf. bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 snitflader til brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.
4

Skoler, der har svaret ’ikke relevant’, er sorteret fra i den viste frekvensfordeling.
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41 % af skolelederne angiver i tabel 3, at undervisningen primært finder sted i afgrænsede perioder/forløb som de ovenstående, mens 49 % af skolelederne skønner, at UEA primært finder sted
løbende henover året. Flere understreger dog, at der ofte er tale om et ”både/og” – med løbende
undervisning fx integreret i de obligatoriske fag og årlige temauger, tværfaglige projekter og lignende.
Tabel 3: Hvornår finder UEA-undervisningen primært sted?
Skoleleder
Løbende hen over skoleåret

49 %

I afgrænsede perioder/forløb

41 %

Ved ikke

5%

Andet

5%

Total

100 % (190)

I tabel 4 ses skoleledernes vurdering af, hvem der primært forestår UEA-undervisning. På lidt over en
tredjedel af skolerne er det primært klasselærere, der forestår UEA-undervisning (36 %). 25 % angiver desuden lærere suppleret af UU-vejledere, mens 17 % svarer UU-vejledere suppleret af lærere.
Tabel 4: Hvem forestår primært den konkrete UEA-undervisning på skolen?
Skoleleder
Klasselæreren

36 %

Anden lærer end klasselæreren

1%

Flere lærere i fællesskab

11 %

UU-vejledere

5%

UU-vejledere (suppleret af lærere)

17 %

Lærere (suppleret af UU-vejledere)

25 %

Andre

5%

Total

100 % (190)

I praksis findes mange modeller – både i relation til ansvarsfordeling på skolerne og ift. involveringen
af UU-vejledere i UEA-undervisningen. Som en række skoleledere pointerer:
10

”Det er det enkelte lærerteam, som planlægger og gennemfører forløb - herunder træffer teamet
beslutning om, hvem i teamet der får ansvaret for forløbet. Det er som regel klasselæreren, og i 8.-9.
klasse kan det også være læreren i samfundsfag.” (Skoleleder)
”Klasselæreren forestår undervisning til og med 7. klasse. I 8. og 9. klasse forestås undervisning af
UU-vejleder.” (Skoleleder)
”Det er primært klasselæreren, men ofte med input og praktisk hjælp fra UU-vejlederen.”
(Skoleleder)
”UU-vejlederne og klasselæreren samarbejder i høj grad om UEA-orientering i de ældste klasser.”
(Skoleleder)
Vi vender tilbage til det konkrete samarbejde med UU i kapitel 4.
Ser vi på skoleledernes konkrete skøn over anvendelsen af metoder og tiltag i undervisningen, ser vi,
at gruppe- eller klasseundervisning anvendes igennem hele skoleforløbet. Samarbejde med forældre
anvendes ligeledes i stort omfang på alle klassetrin. Det kan fx være via besøg på forældres arbejdspladser eller ”gæste-oplæg” fra forældre.
På mellemtrinnet stiger anvendelsen af tværfaglige forløb og temaundervisning, mens man i udskolingen også anvender besøg på ungdomsuddannelser.
Nedenfor ses af figur 2 en oversigt over anvendelsen af de mest udbredte metoder.
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Figur 2: Hvor ofte anvendes følgende i UEA-undervisningen på jeres skole? (fordelt på de tre hovedtrin)

INDSKOLING

MELLEMTRIN

UDSKOLING

Opgørelsen peger således på, at UEA i udskolingen – naturligt nok– har fokus på overgangen til ungdomsuddannelser, mens UEA tidligere (indskoling og mellemtrin) har et bredere fokus.
I det kvalitative materiale fremhæves inddragelse af forældre og (det lokale) erhvervsliv som særligt
perspektivrige metoder og tilgange – på tværs af klassetrin. Forældrene spiller en stor rolle i arbejdet
med UEA – blandt andet fordi forældrene ifølge flere skoleledere fungerer som elevernes ”vigtigste
vejleder”:
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”Forældre skal bearbejdes. De ved ikke, hvad der foregår. Forældre skal komme tættere på virkeligheden, og vi skal kommunikere mere med mor! Det er jo hende, der er den vigtigste vejleder! Hun
skal opkvalificeres. Det har faktisk større betydning end at satse på lærerne.” (Skoleleder)
”Det, der giver mest mening, er, når forældre selv kommer og fortæller.” (Skoleleder)
”Inddragelsen af forældre – allerede i indskolingen. Det er det, der skal til.” (Skoleleder)
Samarbejdet med det lokale erhvervsliv – evt. forældrenes arbejdsplads – fremhæves ligeledes som
en helt central og velfungerende metode i UEA-undervisningen. Flere arbejder aktivt med forskellige
former for partnerskaber mellem uddannelser og erhvervsliv, og arbejdet skaber ifølge både skoleledere og UU stor indsigt og motivation hos de unge, som dermed kan opleve noget ”uden for skolen”. Flere understreger dog også, at der kan være barrierer i forbindelse med samarbejdet:
”UEA-undervisningen kører meget på de ting, som er i lokalområdet. Ellers er det noget med at lave
en kantine eller noget andet praktisk. Og det er kun, hvis en forælder åbner deres arbejdsplads, at
det virkelig kan gøres til noget ekstraordinært og spændende.” (Lærer)
”Det er lidt svært. Det er krisetider, så de har ikke ressourcer. Selv store virksomheder er svære at få i
tale. Der er en barriere. Der kunne godt være lovgivningsmæssige initiativer, der sikrer samspil på
tværs – alle burde være interesserede i sådan et samarbejde.” (Skoleleder)
Involveringen af det lokale erhvervsliv og forældrenes arbejdspladser rummer således på den ene
side store fordele og potentialer for UEA-undervisningen, men samtidig formes og begrænses involveringen også af, hvilke arbejdspladser der nu er i det givne lokalområde og af de givne forældre,
skolen har tilknyttet. Der sikres således ad den vej ikke nødvendigvis en bred introduktion til arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at virksomhedernes ressourcer og interesse for samspillet selvsagt
også spiller ind.
Smart Stars
Et lokalt samarbejde mellem UU-København, skoler og virksomheder i Sydhavnen med vægt på erhvervspraktik
og mentorordninger. Formålet er at opbygge relationer mellem skoler og erhvervsliv – og derigennem skabe
mulighed for mønsterbrydning og synliggørelse af potentialet i området.
Det konkrete mål et at:
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Øge elevernes arbejds- og erhvervskendskab.
Hjælpe eleverne til at forstå processen – fra annonce til job.
Styrke elevernes sociale og personlige kompetencer, at kunne begå sig på en arbejdsplads.
Opbygge og understøtte mentor-relation mellem virksomheder og udvalgte elever.
Udbygge antallet af erhvervspraktikpladser.
Øge erhvervslivets kendskab til UU.
Give forældrene medejerskab til processen.

Ser vi mere kvantitativt på emnerne for UEA-undervisningen – jf. tabel 5 – angiver 28 % af skolelederne, at skolen overordnet set prioriterer særlige emner for UEA-undervisningen. 53 % prioriterer
ikke særlige emner, mens 19 % svarer ”ved ikke”, eftersom ansvar for – og viden om – den konkrete
tilrettelæggelse ligger hos lærerne.
Tabel 5: Prioriterer skolen (overordnet set) særlige emner for UEA-undervisningen?
Skoleleder
Ja

28 %

Nej

53 %

Ved ikke

19 %

Total

100 % (190)

Blandt de emner, der prioriteres, finder vi primært det personlige valg/selvforståelse, ungdomsuddannelserne og erhverv og arbejdsmarked. Den samlede liste ses af tabel 6.
Tabel 6: Hvilke særlige emner?
Skoleleder
Det personlige valg/selvforståelse

83 %

Ungdomsuddannelserne

72 %

Erhverv og arbejdsmarked

59 %

Iværksætteri, innovation og entreprenørskab

43 %

Livslang læring

43 %

Undervisnings- og arbejdsmiljø

41 %

Uddannelses- og erhvervsvalg på internettet

37 %

Generel valgkompetence

39 %

Internationale og globale perspektiver

20 %

Andet

6%

Total

443 % (54)
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3.3 Undervisningsmaterialer
Skolelederne er blevet spurgt, hvilke undervisningsmaterialer der primært anvendes i UEAundervisningen. 53 % af skolelederne angiver, jf. tabel 7, at det anvendte undervisningsmateriale
primært er udarbejdet af UU, men flere understreger, at der ofte er tale om en kombination af materialer – både fra UU, organisationerne eller hentet på internettet – fx på ug.dk. Igen svarer en del
(17 %) ”ved ikke” til spørgsmålet.
Tabel 7: Hvilke undervisningsmaterialer anvendes primært i UEA-undervisningen?
Skoleleder
Materiale som skolen/den enkelte lærer selv har produceret

15 %

Materiale fra UU

53 %

Materiale fra andre kilder (fx LO, DI)

11 %

Ved ikke

17 %

Andet

5%

Total

100 % (190)

Mobication - fra grundskole til erhvervsliv
Projekt i Fredericia, Middelfart og Haderslev kommuner om udvikling af partnerskabsaftaler og udvikling af
undervisningsforløb på tværs af grundskole, erhvervsuddannelse og virksomheder.
Projektets hovedformål er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej – både for de
stærke unge og for de unge, som har behov for hjælp og støtte.
Der igangsættes permanente, mobile læringsforløb for unge i grundskolen (7.-9. klasse) i et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsuddannelser og virksomheder. De mobile læringsforløb løfter den faglige undervisning ud af skolens normale ramme og ind i de rammer, som er på erhvervsskoler og virksomheder, sådan at
elevernes læring sker i en ny kontekst med fokus på fagenes anvendelighed i det videre uddannelsesforløb og
ikke mindst på arbejdsmarkedet. På den måde kan de unge se sammenhængen mellem det, de lærer i grundskolen, det kommende uddannelsesvalg og arbejdsmarkedet.
Som en del af projektet udvikles:
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metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter, som bygger bro mellem undervisningen i
grundskolen og undervisningen på erhvervsuddannelserne samt matcher de krav og udfordringer,
som de unge møder i erhvervslivet



materialer til Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA)



individuelle forløb, som henvender sig til enkelte skoletrætte elever, hvor der i et samarbejde skal
aftales individuelle forløb på tværs af grundskole, erhvervsskole og virksomhed, sådan at den unge
igen finder gnisten til at lære.

Både skoleledere (57 %) og UU-ledere (58 %) er i nogen eller i høj grad tilfredse med det undervisningsmateriale, der er til rådighed for undervisningen, som det ses i tabel 8.
Tabel 8: Hvordan vurderer du generelt det undervisningsmateriale, der er til rådighed for UEAundervisningen?
Skoleleder

UU-leder

Meget velfungerende

4%

9%

Velfungerende

53 %

49 %

Mindre velfungerende

4%

27 %

Slet ikke velfungerende

1%

0%

Ved ikke

39 %

16 %

100 % (190)

100 % (45)

Total

Godt en fjerdedel af UU-lederne svarer dog, at materialet er mindre velfungerende. Skolelederne
har, jf. tidligere, sjældent stor indsigt i den praktiske tilrettelæggelse af UEA, og 39 % svarer ”ved
ikke” til spørgsmålet.
I det kvalitative materiale er billedet, at materialerne som udgangspunkt er velfungerende, men at
der mangler nyt – ikke mindst fra organisationerne, som tidligere har udarbejdet meget UEAmateriale. Ligeledes efterlyser både skoleledere og UU-ledere helt konkret mere materiale, som kan
styrke den praksisnære læring i de obligatoriske fag – fx i matematik og engelsk. Det understreges, at
der er mange perspektiver i mere praksisbaseret undervisning med UEA som omdrejningspunkt:
”Vi skal have mere praksisnær læring – til hænder og til hovedet.” (Skoleleder)
”Det nye materiale, hvor man integrerer det [UEA red.] i kernefagene, er meget perspektivrigt. Der er
fx lavet et UEA-matematikmateriale, der tager udgangspunkt i byggeriet. Sådan noget kan flytte
noget. Det er nemt at gå til for lærerne og meget motiverende for eleverne.” (UU-leder)

3.4 Udskolings- og vejledningsaktiviteter
Som tidligere nævnt har UEA-undervisningen snitflader til en række af vejledningsområdets regler,
herunder:
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Bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne



Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse



Bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli 2009 om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen.

Både skoleledere og UU-ledere er blevet spurgt til deres vurdering af koblingen mellem udskolings-/
vejledningsaktiviteterne, som det fremgår af tabel 9.
Her divergerer opfattelsen mellem skoleledere og UU-ledere. Skolelederne vurderer helt konsekvent
koblingen mellem udskolings-/vejledningsaktiviteter og UEA som langt stærkere end UU-lederne.
Forskellen er mindst udtalt, når det drejer sig om introkurser i 8. klasse, hvor hhv. 95 % af skolelederne og 79 % af UU-lederne mener, at UEA er koblet til introkurserne i nogen eller høj grad. Men
både i relation til erhvervspraktik i 8. klasse, erhvervspraktik i 9. klasse samt brobygning i 9. klasse er
forskellene meget markante. Således mener 83 % af skolelederne, at der i høj eller nogen grad sker
en kobling mellem brobygning i 9. klasse og UEA, mens det kun gælder for 38 % af UU-lederne.
Tabel 9: I hvilket omfang er UEA-undervisningen koblet sammen med følgende udskolingsaktiviteter?

8. klasse
Introkurser

5

9. klasse
Erhvervspraktik

Brobygning

Erhvervspraktik

UU

Skole

UU

Skole

UU

Skole

UU

Skole

I høj grad

37 %

68 %

13 %

29 %

13 %

51 %

24 %

49 %

I nogen grad

42 %

27 %

15 %

38 %

25 %

32 %

21 %

33 %

I mindre grad

16 %

4%

40 %

17 %

43 %

8%

39 %

11 %

Slet ikke

0%

1%

15 %

14 %

13 %

7%

11 %

6%

Ved ikke

5%

1%

15 %

2%

5%

1%

5%

1%

100 %
(39)

100 %
(190)

100 %
(39)

100 %
(190)

100 %
(38)

100 %
(190)

100 %
(38)

100 %
(190)

Total

Grænserne mellem de forskellige aktiviteter er uklare i praksis, og det kan være en mulig forklaring
på uenigheden; at skolelederne og UU-lederne ganske enkelt ikke har samme billede af, hvad koblingen mellem udskolingsaktiviteter og UEA består i, og hvor grænsen trækkes mellem aktiviteterne.

5

Skoler, der har svaret ’ikke relevant’, er sorteret fra i den viste frekvensfordeling.

17

Skills – DM i håndværk
Som en del af det nationale og årligt tilbagevendende arrangement ”DM i Skills” indbydes alle unge grundskoleelever til at besøge arrangementet for at opleve håndværksfag på tæt hold. Eleverne fra grundskolerne kan prøve
forskellige fag i praksis, de kan stille spørgsmål til UU-vejledere, og der er forskellige konkurrencer rundt omkring i
hallerne.
Udvalgte 9. klasser kan deltage i en Skills Stafet i praktiske opgaver. 36 hold med tre elever på hver skal med støtte fra deres klassekammerater dyste om at være bedst og hurtigst til en række forskellige færdigheder. Holdene er
rekrutteret fra hele landet og udtaget på forhånd via lokale konkurrencer. Op imod 1.400 elever deltog i 2012 i de
indledende udtagelseskonkurrencer, hvor eleverne blandt andet besøger en erhvervsskole og selv prøver at klare
praktiske opgaver under tidspres.

Samme billede gør sig gældende ift. orienteringen om og arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) (tabel 10). 36 % af skolelederne oplever i høj grad, at UPV er koblet med UEAundervisningen mod kun 9 % af UU-lederne. 57 % af UU-lederne svarer i mindre grad eller slet ikke –
mod kun 22 % af skolelederne.
Tabel 10: I hvilket omfang er orienteringen om og arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne koblet
med UEA-undervisningen på skolen?
Skoleledere

UU-ledere

I høj grad

36 %

9%

I nogen grad

31 %

24 %

I mindre grad

14 %

44 %

Slet ikke

8%

13 %

Ved ikke

11 %

9%

100 % (190)

100 % (45)

Total

UU-lederne pointerer, at situationen er meget forskellig fra skole til skole – afhængigt af kulturen på
den enkelte skole, men også afhængig af om det primært er skolen eller UU-vejlederen, der står for
UEA i udskolingen. De angivne svar er dermed udtryk for UU-ledernes overordnede vurdering på
tværs af skoler. En generel oplevelse er dog, at UPV primært er en individuel proces, hvor UEAundervisningen tager udgangspunkt i klassefællesskabet. ”UPV kører mere på karakterer, fremmøde,
personlige problemer mv.”, som en skoleleder pointerer.
UU-lederne efterspørger meget konsekvent et tættere samspil mellem UPV og UEA ud fra det argument, at UEA netop sætter fokus på valgprocesser og afklaring, som er det centrale i arbejdet med
UPV’en:
”Eftersom trin- og slutmål for UEA i allerhøjeste grad indicerer, hvorledes eleven når til parathed
(bl.a. i forhold til realistisk afklaring, selvformåen, indsigt i uddannelsesmuligheder, indblik i beskæf18

tigelsesmuligheder osv.), er det beklageligt, at skolerne ikke i højere grad har fokus på UEA som en
del af elevens valg og valgproces.”(UU-leder)
”UEA-undervisningen fylder ganske lidt i lærerens bevidsthed, fordi det hører til gruppen af timeløse
fag. Læreren/skolen ser ikke, der er en sammenhæng mellem brancheafklaring, motivation for læring
og uddannelsesparathedsvurderingen.”(UU-leder)
Ift. arbejdet med elev- og uddannelsesplaner er der også stor forskel på skoleledernes og UUledernes vurderinger af koblingen mellem områderne. Som det ses i tabel 11, svarer 37 % af skolelederne, at områderne i høj grad er koblet. Det gælder kun 11 % af UU-lederne. 58 % af UU-lederne
svarer i mindre grad eller slet ikke mod 25 % af skolelederne. Generelt set er der heller ikke i forhold
til elev- og uddannelsesplan det fornødne fokus på UEA’ens betydning og muligheder”, som en UUleder understreger.
Tabel 11: I hvilket omfang er arbejdet med elev- og uddannelsesplaner koblet til UEA-undervisningen på
skolen?
Skoleleder

UU-leder

I høj grad

37 %

11 %

I nogen grad

32 %

22 %

I mindre grad

17 %

51 %

Slet ikke

8%

7%

Ved ikke

6%

9%

100 % (190)

100 % (45)

Total

Der er samlet set tale om markante forskelle i opfattelsen af koblingen mellem udskolingsaktiviteter,
UPV og elev- og uddannelsesplaner. Skolelederne oplever i overvejende grad et tilfredsstillende
samspil, mens UU-lederne oplever, at skolerne har for lidt fokus på UEA, og at man ikke har blik for
mulighederne i UEA-undervisningen, hvilket gør det er svært at sikre koblingen til udskolings- og
vejledningsaktiviteter.
Samlet set er det tydeligt, at der hersker en uklarhed omkring, hvordan man i praksis fortolker og
forvalter den del af formålet med UEA, som fokuserer på, at;
”Undervisningen skal ses i sammenhæng med den individuelle uddannelsesplanlægning og således
medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne evner, forudsætninger og kompetencer. Eleven bliver
i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan til videre uddannelse.” (§ 23, stk. 3, i
bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 om Fælles mål)
Undersøgelsen peger således på, at et oplagt udviklingsområde for faget vil være en præcisering og
afklaring af, hvad der ligger i kobling mellem UEA-undervisningen og den individuelle
uddannelsesplanlægning, samt konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med at etablere disse
koblinger i undervisningen.
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En del både UU-ledere og skoleledere understreger dog også, at man grundlæggende har et godt
samarbejde omkring udskolings- og vejledningsaktiviteter, men uden at der nødvendigvis sker en
kobling til UEA-aktiviteter:
”Vi har et godt samarbejde med skolerne vedr. elev- og uddannelsesplaner, dog ikke nødvendigvis
koblet op på UEA.”(UU-leder)
”Vi har et særdeles godt samarbejde med skolerne omkring uddannelsesparathedsvurderingen, men
sjældent koblet sammen med UEA-undervisning.”(UU-leder)
Dette er et generelt billede, som vi ser nærmere på i det følgende kapitel, som fokuserer på det
konkrete samarbejde mellem UU og skolerne.
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4.

SAMARBEJDE OG ORGANISERING

4.1 Det generelle samarbejde
Som nævnt oplever flere, at samarbejdet mellem skoler og UU reelt er velfungerende i relation til
udskolings- og vejledningsaktiviteter, men at dette samarbejde sjældent er koblet til UEAundervisning. Det fremgår ligeledes i tabel 12, at der blandt skoleledere og UU-ledere overvejende
er enighed om, at det generelle samarbejde mellem skoler og UU fungerer godt. Særligt mellem skolens lærere og UU-vejledere vurderes samarbejdsrelationen at være stærk.
Tabel 12: I hvilken grad er følgende kendetegnende for samarbejdet med UU generelt? (Skoleleder)
Lærerstaben har
stærke relationer
til vejlederne

Der er faste
mødegange
mellem lærerne
og vejlederne

Skoleledelsen har
stærke relationer
til UU-ledelsen

Der er faste
mødegange mellem
skoleledelsen og UUledelsen

I høj grad

37 %

21 %

27 %

12 %

I nogen grad

34 %

34 %

32 %

24 %

I mindre grad

14 %

25 %

26 %

34 %

Slet ikke

11 %

17 %

12 %

27 %

Ved ikke

4%

4%

3%

3%

100 % (190)

100 % (190)

100 % (190)

100 % (190)

Total

Som det ses, vurderer 71 % af skolelederne, at der i nogen eller høj grad er stærke relationer mellem
lærere og vejledere. Mere end halvdelen (55 %) af skolelederne vurderer, at der i nogen eller høj
grad er faste mødegange mellem lærere og vejledere. Også samarbejdsrelationerne mellem skolens
ledelse og UU-ledelsen vurderes overvejende som stærkt: 59 % oplever, at relationerne mellem UUledelse og skoleledelse i nogen eller høj grad er stærke, mens 36 % angiver, at der i nogen eller høj
grad er faste mødegange mellem UU-ledelse og skoleledelse.
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Ser vi på UU-ledernes vurdering, tegner samme billede sig. Overordnet set vurderer UU-lederne
endog samarbejdsrelationerne som endnu stærkere end skolelederne, som det fremgår af tabel 13.
Tabel 13: I hvilken grad er følgende kendetegnende for samarbejdet med skolerne generelt? (UU-leder)
Lærerstaben har
stærke relationer
til vejlederne

Der er faste
mødegange
mellem lærerne
og vejlederne

Skoleledelsen har
stærke relationer
til UU-ledelsen

Der er faste
mødegange mellem
skoleledelsen og UUledelsen

I høj grad

38 %

42 %

20 %

18 %

I nogen grad

56 %

44 %

49 %

36 %

I mindre grad

7%

13 %

29 %

40 %

Slet ikke

0%

0%

2%

7%

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

100 % (45)

100 % (45)

100 % (45)

100 % (45)

Total

Stort set alle UU-lederne (94 %) mener i nogen eller høj grad, at lærerstaben har stærke relationer til
UU-vejlederne. I relation til faste mødegange, vurderer 86 %, at dette i nogen eller høj grad finder
sted. Også samarbejdet med skoleledelsen fremhæves overvejende som stærkt (men som hos skolelederne - i mindre udstrakt grad end blandt lærere og UU-vejledere): 69 % vurderer, at samarbejdsrelationerne mellem skoleledelse og UU-ledelse er stærke. Ser vi på, om der er faste mødegange
mellem skoleledelse og UU-ledelse, vurderer lidt mere end halvdelen (54 %), at dette finder sted i
nogen eller høj grad.
Samlet set er vurderingen fra både skole- og UU-ledere, at samarbejdsrelationerne mellem skoler og
UU’er er stærke. Særligt mellem lærere og UU-vejledere, som er de primære aktører i det konkrete
samarbejde omkring eleverne, synes samarbejdsrelationerne at være stærke, ligesom det også især
er hos disse faggrupper, at samarbejdet finder sted i form af faste mødegange.

4.2 Det konkrete samarbejde om UEA
Billedet ser noget anderledes ud, når det gælder det konkrete samarbejde omkring UEA, som vi ser
nærmere på i det følgende.
Som det fremgik af kapitel 3, foregår UEA-undervisningen ofte i et samarbejde mellem UU og skolen.
40 % af UU-lederne og 34 % af skolelederne anfører desuden, at man har udarbejdet formaliserede
samarbejdsaftaler mellem tilknyttede skole(r) og UU specifikt vedrørende UEA. Netop nødvendigheden af formaliserede samarbejdsaftaler var en af hovedkonklusionerne i EVA’s rapport fra 2007 ”Vejledning om valg af uddannelse og erhverv”, hvor UU og skolernes UEA-samarbejde blev evalueret.
Som det fremgår i tabel 14, svarer UU-lederne, at UU primært kommer med inspiration til UEAaktiviteter (91 %) eller tilbyder kurser til lærerne (67 %). 44 % af UU’erne producerer konkrete
undervisningsmaterialer om UEA, mens kun 21 % af UU-lederne svarer, at UU selv forestår
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undervisning eller andre UEA-aktiviteter. Flere UU-ledere understreger dog i kvalitative
kommentarer, at UU-vejlederen ofte er med til at planlægge og starte UEA-forløb.
Tabel 14: Hvordan foregår samarbejdet med skolerne omkring UEA helt konkret? (UU-ledere)
UU-ledere
UU forestår undervisning/UEA-aktiviteter

20 %

UU producerer undervisningsmaterialer

42 %

UU tilbyder kurser til lærere

67 %

UU kommer med inspiration til UEA-aktiviteter

91 %

Andet

29 %

Total

249 % (45)

UU’s involvering i UEA afhænger dog også i høj grad af, hvilket klassetrin der er tale om. Tendensen
er, at UU primært er involveret i undervisningen på udskolingsniveau. I tabel 15 nedenfor angiver 78
% af skolelederne, at UU i nogen eller høj grad er involveret i UEA på udskolingsniveau. Enkelte steder har man via kommunale aftaler besluttet, at UEA-undervisning på de ældste klassetrin udelukkende varetages af en UU-vejleder, og i andre tilfælde har den enkelte skole valgt at frikøbe UUvejledere til at forestå undervisningen. 8 % svarer, at UU i mindre grad eller slet ikke er involveret på
udskolingsniveau.
Tilsvarende svarer hhv. 90 % og 73 % af skolelederne, at UU i mindre grad eller slet ikke er involveret
i UEA-undervisningen på indskolings- og mellemtrinnet. 23 % svarer dog, at UU i nogen grad er involveret på mellemtrinnet.
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Tabel 15: I hvilken grad er UU involveret i UEA-undervisningen på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling?
(Skoleledere)
Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

I høj grad

1%

1%

65 %

I nogen grad

4%

23 %

20 %

I mindre grad

28 %

46 %

5%

Slet ikke

62 %

27 %

5%

Ved ikke

5%

3%

6%

100 % (181)

100 % (183)

100 % (163)

Total

6

Skoleledernes vurdering er, at man ikke behøver UU i forbindelse med arbejdet i indskolingen og til
en vis grad på mellemtrinnet, hvor UEA også, jf. tabellen ovenfor, i overvejende grad gennemføres
uden involvering af UU:
”I de små klasser behøver vi ikke UU. Det er primært lærerne. I min optik er det lærernes ansvar fra 06. Herefter er det i højere grad UU, der er med til at sikre, at vi kommer omkring de ting, vi skal.”
(Skoleleder).
UU-lederne er tilsvarende blevet spurgt, i hvilken grad UU er involveret i UEA-undervisningen (tabel
16). UU-lederne er overvejende enige med skolelederne omkring UU’s involvering i UEA på de forskellige trin. Således vurderer hhv. 82 % og 80 % af UU-lederne, at UU i mindre grad eller slet ikke er
involveret i UEA-undervisningen på indskolings- og mellemtrinnet. Mens 78 % anfører, at UU i nogen
eller høj grad er involveret i UEA på udskolingsniveau. Dog mener væsentligt flere UU-ledere end
skoleledere, at UU i mindre grad eller slet ikke er involveret i UEA-undervisningen i udskolingen (18
%).

6

Skoler, der har svaret ’ikke relevant’, er sorteret fra i den viste frekvensfordeling.
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Tabel 16: I hvilken grad er UU involveret i UEA-undervisningen på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling?
(UU-ledere)
Indskoling

7

Mellemtrin

Udskoling

I høj grad

2%

2%

29 %

I nogen grad

11 %

16 %

49 %

I mindre grad

40 %

49 %

16 %

Slet ikke

42 %

31 %

2%

Ved ikke

2%

2%

4%

100 % (44)

100 % (45)

100 % (45)

Total

Når vi ser nærmere på, hvordan skolelederne og UU-lederne samlet set vurderer samarbejdet omkring UEA, viser der sig markante forskelle. Således vurderer langt hovedparten (77 %) af skolelederne samarbejdet med UU omkring UEA som meget velfungerende eller velfungerende, mens kun 20
% af UU-lederne deler denne opfattelse.
Blandt UU-lederne er det i stedet hovedparten (76 %), som vurderer samarbejdet som mindre velfungerende eller slet ikke velfungerende. Der er således tale om meget forskellige vurderinger af det
specifikke samarbejde omkring UEA, som tyder på, at UU og skolerne grundlæggende har meget
forskellige forventninger til omfanget af og samarbejdet omkring UEA. Dette understreges af, at
aktørerne netop oplever et meget velfungerende samarbejde generelt set (som beskrevet under
afsnit 4.1.).
Tabel 17: Hvordan vil du samlet set vurdere samarbejdet med UU om UEA-aktiviteter?/ Hvordan vil du generelt vurdere samarbejdet med skolerne om UEA-aktiviteter?
Skoleledere

UU-ledere

Meget velfungerende

22 %

7%

Velfungerende

52 %

13 %

Mindre velfungerende

9%

67 %

Slet ikke velfungerende

6%

9%

Ved ikke

10 %

4%

100 % (190)

100 % (45)

Total

7

UU’er, der har svaret ’ikke relevant’ (én UU), er sorteret fra i den viste frekvensfordeling.

25

Undersøgelsens kvalitative materiale giver en række bud på diskrepansen. Ét perspektiv, der går igen
blandt UU-lederne, er, at de oplever, at UEA-undervisningen nedprioriteres af skolerne på grund af
manglende tid – og et øget fokus på ‘faglige krav’. Som én UU-leder anfører:
”Vi har et klart indtryk af, at skolerne i de senere år er blevet mere pressede og fokuserede på de
faglige krav (fokusering på gennemsnit og offentliggørelse af ranglister). Endvidere har de fleste
skoler problemer med bare at opfylde minimumstimetallet. Dette fører måske til nedprioritering af
de obligatoriske emner. Ihvertfald oplever vi en vigende interesse fra lærernes side på UEA.”
(UU-leder)
Og mange peger på, at UU må ”presse på” for at få et samarbejde med skolerne omkring UEA:
”Vi oplever, at det er svært at komme igennem med vigtigheden [af UEA-undervisningen, red.]. Og at
vi faktisk står til rådighed for dem [skolerne, red.] – med masser af gode ideer. De synes ikke, de har
plads og tid. Vi er både gået til ledelser og via vejlederne, der sidder på skolerne. Men når jeg taler
med skolelederne, så oplever de, at jeg kommer med krav – selvom jeg synes, at det er et godt tilbud.
Lærerne er ekstremt forskellige. Nogle oplever det som guds gave til deres undervisning. Andre kan
ikke se ideen.” (UU-leder)
”Det er ikke skolerne, der står og hiver i os for at blive bistået. Det lander hos os. Det er os, der skal
presse på.” (UU-leder)
Øgede krav til skolernes ‘kerneopgaver’ og tidspres synes – i UU-ledernes perspektiv – at være en
væsentlig årsag til, at UEA-undervisningen – og samarbejdet med UU – ikke prioriteres. Et perspektiv, der også bakkes op af flere skoleledere: ”UEA lever let en anonym og hensygnende tilværelse,
fordi den daglige undervisning i den grad har naturligt fokus på ambitiøse læseplaner og trinmål for
skolens andre obligatoriske fag.”(Skoleleder)
I forlængelse heraf ses også en tendens til, at UEA-undervisningen ikke løbende integreres i fagene/kerneydelsen, men i høj grad kommer udefra – som et pres eller krav fra UU-vejlederne. Mange
lærere kan derfor opleve det som (endnu) en ekstra opgave, der skal løftes: ”Man har overset, at
UEA kan integreres i fagene – som en motivationsfaktor. Tid, pres… skolen skal løfte mange opgaver.
Så de har paraderne højt oppe.”, som en UU-leder påpeger. Både UU- og skoleledere peger i forlængelse heraf på vigtigheden af at få integreret UEA-undervisningen i skolens kernefag og ‘dagligdag’,
hvis faget skal opnå større fylde i skolen.
Hvor nogle UU’ere er stærkt proaktive i forhold til at få samarbejdet om UEA opprioriteret i skolerne,
indtager andre en mere afventende rolle. Disse UU-ledere fremhæver ligeledes, at samarbejdet omkring UEA halter, men understreger, at forpligtelsen til at løfte UEA-undervisningen ligger i folkeskoleregi. UU’erne bistår og tilbyder konsulentbistand og inspiration i forhold til undervisningsmateriale,
men de oplever ikke, at det er deres rolle at ’gå ud og presse på’ for at få skolerne til at prioritere
UEA – eller benytte sig af UU’s ydelser. Og flere understreger, at de ikke oplever, at skolerne i tilstrækkelig grad bruger UU’s tilbud:
”Vi bistår. Ja, vi har en aftale. Det er skolernes opgave! Men vi gør ikke så meget. Vi har lavet et lækkert, let tilgængeligt materiale fra 0. til 9. klasse. Og det er på alle skoler. Og vejlederne har det med
fx til teammøder – fx udskolingsaktiviteter. Men det har ikke så stor gennemslagskraft. Men det ER
skolernes opgave. Og vi har fokus på de 30 % unge, det er ikke de 70 % velfungerende. Så dem skal vi
ikke bruge mange kræfter på. Det er ikke vores opgave at gå ud og presse på. Det er skolelederens
ansvar.” (UU-leder)
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”Vores tilgang er, at forpligtelsen ligger i folkeskoleregi. Vi tilbyder os som konsulenter. Det skal være
skolerne, der bruger os – ikke os, der pålægger dem det. Generelt har vi ikke succes.” (UU-leder)
Samme perspektiv fremhæves af skolelederne, dog med modsat fortegn:
”Det er problematisk med ansvarsfordelingen. Den er for uklar. Hvad betyder det, at UU skal bidrage? Kommer de med færdige koncepter? Det er nok det, der ofte bliver forventet. Det er ikke tydeligt
nok.” (Skoleleder)
Der synes således at være en vis usikkerhed og forvirring omkring ansvarsfordelingen og forventningerne til samarbejdet vedrørende UEA-undervisningen hos både UU- og skoleledere.
Samtidig fremhæver en del skoleledere, at samarbejdet med UU hovedsageligt handler om ‘enkeltsager’ og ‘sagsbehandling’, men ikke så meget om undervisningsdelen:
”Vi har haft et forbilledligt samarbejde med UU. Men det handler meget om enkeltsager. Her har vi
hjulpet hinanden med den enkelte elev. Men vi har glemt den generelle situation.” (Skoleleder)
”UU er meget proaktive på enkeltsager. Men ikke ift. UEA.” (Skoleleder)
Både skoleledere og UU-ledere fremhæver, at UU-vejledernes fokus i høj grad er centreret mod enkeltsager – og elever med særligt vejledningsbehov (de ’30 %’). Dette fokus synes at være en udløber
af, at vejledningspolitikken igennem de seneste år har været stærkt centreret omkring en forstærket
indsats overfor de unge med særligt vejledningsbehov (jf. Lov nr. 298 af 30/04/2003 med tilføjelser
og tilhørende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 586 af12/06/2006), suppleret med Lov nr. 523 af
24/06(2005) § 20 og Lov. Nr.314 af 19/04/2006). Spørgsmålet er dog, om dette fokus betyder, at den
generelle vejlednings- og undervisningsopgave i relation til for eksempel UEA nedtones? Og hvilken
betydning det på længere sigt kan have. Som flere UU-ledere pointerer:
”Vejledningen bygger på UEA-undervisningen. Så uden den, også huller i vejledningen. Det er også
måden, de selvhjulpne (70 %) får deres viden fra.”(UU-leder)
Samlet set tegner der sig altså et billede af, at særligt UU-lederne oplever, at UEA-undervisningen
nedprioriteres på skolerne, ligesom der tegner sig en vis usikkerhed omkring ansvarsfordelingen i
forhold til samarbejdet omkring UEA-undervisningen. Som en skoleleder udtrykker det ovenfor: hvad
betyder det, at UU skal bidrage/bistå? En usikkerhed, der synes at bunde i manglende forventningsafstemning blandt skoler og UU’ere omkring UEA-undervisningen.

4.3 Lokal organisering og prioritering
Når vi ser nærmere på, hvordan UU-ledere og skoleledere vurderer organiseringen af UEAundervisningen, går førnævnte uenighed igen (tabel 18), og skolelederne er generelt langt mere
positive end UU-lederne. Således mener 81 % af skolelederne, at UEA-undervisningen i nogen eller
høj grad er hensigtsmæssigt organiseret. Omvendt fremhæver kun 24 % af UU-lederne, at UEAundervisningen i nogen eller høj grad er hensigtsmæssigt organiseret.
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Tabel 18: I hvilken grad vurderer du, at organiseringen af UEA-undervisningen på din skole fungerer hensigtsmæssigt?/ I hvilken grad vurderer du, at organiseringen af UEA-undervisningen i dit område fungerer
hensigtsmæssigt?
Skoleledere

UU-ledere

I høj grad

26 %

4%

I nogen grad

55 %

20 %

I mindre grad

13 %

60 %

Slet ikke

3%

9%

Ved ikke

4%

7%

100 % (190)

100 % (45)

Total

En del skoleledere peger dog på muligheder for forbedringer rent organisatorisk, herunder at det er
nødvendigt med øget fokus på – og formalisering af – UEA-undervisningen:
”Der er stor plads for forbedringer. Forventningen til indhold og omfang er ikke formaliseret.”(Skoleleder)
”Jeg kan forestille mig en yderligere indsats på skolens mellemtrin mhp. en styrkelse af rammerne og
indholdet. Mange forældre har ikke indsigt og forståelse for de komplekse valg , en elev skal foretage
sig allerede i starten af udskolingsforløbet. Dette kunne vi understøtte bedre!” (Skoleleder)
”Jeg ved ikke, hvad der foregår. Vi kan ikke svare på kvaliteten. Vi har ikke nogen evalueringsværktøjer. Det er glemt – både på det nationale område og lokalt. Vi kender simpelthen ikke kvaliteten af
undervisningen.” (Skoleleder)
Skoleledernes kommentarer synes således at understøtte behovet for tydeligere rammer for – og
forventninger til – UEA-undervisningen og konkrete tiltag ift. organiseringen af UEA-undervisningen
ikke mindst i indskolingen og på mellemtrinnet.
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Uddannelsesuge 47 og UEA-ambassadører
Københavns Kommune arbejder for at styrke UEA-undervisningen på alle klassetrin. For at sætte særligt fokus
på skolernes undervisning i UEA fastlægger kommunen fremover uge 47 som ”uddannelsesuge” for alle skoler.
Målet er at forbedre elevernes kendskab til uddannelsesviften ved at uge 47 gøres til obligatorisk uddannelsesuge, der fokuserer på uddannelse, erhvervsvalg og vejledning for alle 7. – 10. klasserne. Ugen indeholder både
en uddannelsesmesse i Forum og konferencer for 8. klasserne, hvor eleverne kan kvalificere sig til at deltage i
Danmarksmesterskaberne i håndværk (DM i Skills).
Københavns Kommune arbejder mod, at uge 47 på sigt bliver national uddannelsesuge på lige fod med ”Uge
40” (alkohol) og ”Uge 6” (sex).
For at støtte og udvikle ”Uddannelsesuge 47” og UEA-undervisningen fra indskoling til og med udskoling, udvælges UEA-ambassadører efter ansøgning fra skolerne.
Ambassadørerne skal efter deltagelse i en kursusrække arbejde for at styrke kollegernes fokus på UEA-feltet på
alle klassetrin, og at UEA bliver en del af årsplanlægningen. Konkret foreslås det, at minimum én lærer fra hver
8. klasse hvert år deltager i et kursus med besøg på ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Dermed sikres over en årrække indsigt i ungdomsuddannelserne blandt alle udskolingslærere.

En udfordring, som flere – både skoleledere og UU-ledere – fremhæver i relation til den nuværende
organisering af UEA-undervisningen, handler desuden om lærernes kompetencer i relation til UEA.
Skolelederne understreger, at der er behov for kompetenceudvikling blandt lærerne, og flere taler
om nye organiseringsformer med uddannelse af lærere som faste UEA-”eksperter”/UEAambassadører på den enkelte skole eller forskellige former for uddannelsesdage og introduktionskurser for grundskolelærere – gerne på ungdomsuddannelserne:
”Vi vil udpege en ”Udskolingsekspert” – med fokus på UEA. Det er for stort et område for alle lærerne
at sætte sig ind i.”(Skoleleder)
”Det er begrænset, hvor meget vi som lærere sætter os ind i dette. Man skal nok booste overbygningslærerne. Det er ikke nok med et nyt hæfte fra UU på hylden”. (Lærer)
”Manglerne kommer frem, når vi er i dialog med uddannelserne. Det (uddannelsessystemet red.)
forandrer sig meget hurtigt. Men vi laver en uddannelsesdag om året for alle udskolingslærere. For
de kender simpelthen ikke til uddannelsessystemet, som det ser ud nu. De har behov for at komme ud
og opleve det. Så der har vi en opgave. Fælles kompetenceudvikling. Det kan være, at vi udvider. Behovet er meget større.”(Skoleleder)
Flere understreger i den forbindelse, at man bør overveje, hvordan UEA kan styrkes på
læreruddannelserne.
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Skolelederne og UU-lederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om UEA-aktiviteterne er opeller nedprioriteret de seneste 5 år. Også her er der markante forskelle i vurderingerne, som det
fremgår af tabel19.
Tabel 19: Er det din vurdering, at de konkrete UEA-aktiviteter på skolen er op- eller nedprioriteret de seneste fem år? (Skoleleder) / Er det din vurdering, at de konkrete UEA-aktiviteter på skolerne er op- eller nedprioriteret de seneste fem år? (UU-leder)
Skoleleder

UU-leder

Aktiviteterne er opprioriteret

21 %

2%

Aktiviteterne er hverken op eller nedprioriteret

57 %

27 %

Aktiviteterne er nedprioriteret

16 %

67 %

Ved ikke

6%

4%

100 % (190)

100 % (45)

Total

Lidt mere end halvdelen af skolelederne (57 %) mener, at aktiviteterne hverken er op- eller nedprioriteret, mens 21 % mener, at aktiviteterne er opprioriteret. 16 % anfører, at aktiviteterne er nedprioriteret.
Blandt UU-lederne mener hovedparten, at UEA-aktiviteterne er nedprioriteret (67 %), mens kun 2 %
mener, at de er opprioriteret. 27 % påpeger, at der hverken er sket en op- eller nedprioritering i
perioden.
I det kvalitative materiale viser der sig dog flere nuancer. Således fremhæver flere UU-ledere, at der
er meget stor forskel på, hvordan man på forskellige skoler – og i forskellige kommuner – håndterer
UEA-undervisningen. Nogle skoler/kommuner har stærkt fokus på UEA, og her fungerer det godt,
mens andre ikke prioriterer UEA:
”Der er meget forskel fra kommune til kommune, da to af vore kommuner nærmest ikke prioriterer
UEA, mens den 3. kommune har lavet retningslinjer og pålægger skolerne at undervise i UEA.”(UUleder)
Stort set alle UU-ledere pointerer, at der er behov for øget fokus på UEA, og der er også blandt skolelederne en oplevelse af, at området generelt set bør styrkes:
”Vi skal opbygge en ny kultur, hvor UEA bliver en vigtig del af dagligdagen.”(Skoleleder)
”Vi har kraftigt fokus på området nu og de kommende skoleår.”(Skoleleder)
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Klasselærerskolen
I Hedensted og Horsens kommuner gennemføres en obligatorisk ”Klasselærerskole”, hvor klasselærere i 7.10. kl. i et 3-årigt forløb besøger samtlige lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, så klasselærerne klædes
på til UEA-undervisningen og samspillet med vejledningen.
Målet er, at klasselæreren i samarbejde med UU-vejlederen skal kunne yde en effektiv rådgivning og vejledning af elever og forældre om valg af uddannelse og erhverv og tillige kunne gennemføre en kvalitativ undervisning i det obligatoriske emne, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA).
Emnerne i klasselærerskolen:
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Hvilke krav stilles der i den enkelte ungdomsuddannelse?



Hvilke udviklingsmuligheder er der i hver ungdomsuddannelse?



Hvorledes er studiemiljøet?



Hvorledes er ungdomsuddannelsen struktureret?



Hvilke pædagogiske principper er fremherskende i den enkelte ungdomsuddannelse?



Hvorledes gennemføres undervisningen i de forskellige fag og fagområder i den enkelte ungdomsuddannelse?



Hvorledes oplever vores elever overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?



Hvilke samarbejdsrelationer er der mellem grundskolen og den enkelte ungdomsuddannelse?



I hvilket omfang falder vore elever til på ungdomsuddannelsen, hvor stort er frafaldet – og hvorfor?
Hvor mange gennemfører?



Hvad fører den enkelte ungdomsuddannelse til?

5.

LOVGIVNING OG RAMMER

Ser vi på skoleledernes og UU-ledernes overordnede vurdering af de lovgivningsmæssige rammer for UEA, er
der igen uenighed (tabel 20). Over halvdelen af skolelederne (59 %) vurderer, at de lovgivningsmæssige
rammer i høj eller i nogen grad er hensigtsmæssige, mod 31 % af UU-lederne. Desuden vurderer 33 % af UUlederne, at de lovgivningsmæssige rammer slet ikke er hensigtsmæssige – mod kun 3 % af skolelederne. 22 %
af skolelederne svarer ”Ved ikke” til spørgsmålet, hvilket i øvrigt indikerer en vis distance til området.
Tabel 20: I hvilken grad vurderer du, at de lovgivningsmæssige rammer for UEA-undervisningen er hensigtsmæssige?
Skoleleder

UU-leder

I høj grad

8%

9%

I nogen grad

51 %

22 %

I mindre grad

16 %

33 %

Slet ikke

3%

33 %

Ved ikke

22 %

2%

100 % (190)

100 % (45)

Total

Den overvejende vurdering fra hhv. skoleledere og UU-ledere er, at der er behov for en præcisering af lovgivningen i relation til ansvar og udførelse, UU’s rolle samt omfanget og indholdet af UEA-undervisningen på
alle skolens klassetrin. Endelig diskuteres hensigtsmæssigheden af Fælles Mål set i relation til vilkårene omkring UEA som timeløst fag.
Det er en udbredt opfattelse, at UEA bør opprioriteres med et fast minimumstimetal, hvis man for alvor vil
ændre på prioriteringen af faget i skolernes hverdag. ”Timeløse fag bliver alles ansvar og nogen gange ingens ansvar”, som en skoleleder pointerer. En UU-leder supplerer: ”Gør det obligatorisk som et fag, og lad
skolen have ansvaret – for at fastholde lærernes kompetencer – men med bistand fra UU!” (UU-leder).
En del både UU-ledere og skoleledere understreger dog også, at der kan være en styrke ved en tilgang, hvor
UEA omvendt integreres mere i de obligatoriske fag som en naturlig del af pensum. Mulighederne i dansk og
samfundsfag fremhæves, men – som tidligere nævnt – ses også store perspektiver i fx matematik, hvor UEA
kan indgå som et praksiselement i form af opgaver/aktiviteter, der eksempelvis tager udgangspunkt i byggeriet.
”Udfordringen er, at jo mere du putter ind i deres [lærernes, red.] timer, jo sværere bliver det. I de store klasser kan UEA fx være en del af samfundsfag. Og hvis det ellers kan tænkes som en naturlig integreret del af
fagene, er det godt. Men det skal ikke være et mærkeligt vedhæng. Så vil det ikke fungere.”(Skoleleder)
”Jeg mener faktisk, at UEA er en gave til undervisningen grundet sine gode praksismuligheder, som en alt for
teoretisk orienteret skole har brug for. Så fasthold UEA i hele skoleforløbet, men selvfølgelig med en progression med større vægtning i udskolingsårene.”(UU-leder)

Flere mener, at UEA bør skrives ind i fælles mål for de enkelte fag – og at UEA evt. på den vis kan indgå i de
nationale tests.

Projekt Samspil i Horsens
Energi Horsens Fonden står bag Projekt Samspil, som går ud på at styrke elevers interesse i de teknisknaturvidenskabelige fag – og få dem til at se mulige karriereveje via disse fag. Målene er at skabe samarbejde
mellem uddannelse og erhverv og koble undervisningen i lokale skoler sammen med praktisk anvendelse i lokale
virksomheder.
Projektet er medfinansieret af Energi Horsens Fonden, der som en del af sit formål ønsker at bidrage til at styrke
undervisningen inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag lige fra børnehave til universitetsniveau.
Elever fra 7. årgang har blandt andet fået muligheden for at lege og lære om robotter. Eleverne har blandt andet
lånt en robot fra en lokal virksomhed, som laver robotter til erhvervslivet. De har lært at programmere robotten,
så de kan styre den og få den til at udføre simple opgaver, som f.eks. at løfte og flytte forskellige genstande.
Som en del af projektet har eleverne også lavet deres egne robotter med LEGO Mindstorms. I grupper skulle de
lave robotter, der kan være til nytte og glæde for andre på skolen i et eller flere fag. Det kom der flere kreative
forslag ud af. En af grupperne lavede f.eks. en robot, som kan afsløre, hvis elever snakker sammen under en
eksamen.

Særligt UU-lederne oplever et stort behov for, at der i højere grad lægges faste rammer for undervisningen,
så faget på skolerne bliver mere forpligtende. Og UU-lederne har naturligt nok mange bud på netop UU’s
lovgivningsmæssige rolle ift. UEA:
”Vi har brug for en tydelig opgavefordeling – gerne en lovtekst – hvor UU-vejlederen kommer til at spille en
tydelig rolle.” (UU-leder)
”I øjeblikket er UEA skolelederens ansvar, og UU har en konsulentrolle. Dette afspejler virkeligheden, primært
i overbygningen, ikke. Her er UU-vejlederen ofte den ansvarlige, hvis han/hun ikke tager initiativ, så sker der
ikke noget. Jeg ønsker ikke, at UEA bliver et UU-ansvar, men ansvarsforholdet mellem UU og skolen bør
præciseres. Man kunne fx stille krav om samarbejdsaftaler mellem UU og skoler om UEA og rollefordelingen.
Ligesom man kunne stille krav om, at UU afholder kursusvirksomhed for lærerne.” (UU-leder)
”UU skal have ansvaret for at afvikle UEA i samarbejde med skolerne, således UU sikrer, at UEA indarbejdes i
alle fag, og at skolen er forpligtet til at lade dem indgå.” (UU-leder)
UU-lederne er, jf. det kvalitative materiale, delte ift. vurderingen af, om ansvar og udførelse primært bør
ligge hos UU eller hos skolerne selv. Her hører det naturligvis med til det samlede billede, at UU har en naturlig interesse i et tydeligere lovgivningsmæssigt ansvar for UEA under den forudsætning, at opgaven følges
af yderligere ressourcer.
Et helt særskilt forhold i relation til lovgivningen om UEA drejer sig om den nuværende spredning af UEAundervisningen over hele skoleforløbet. Som det blev tydeligt i kapitel 2 og 3, er UEA-aktiviteterne i indskolingen og på mellemtrinnet relativt begrænsede i praksis. Flere skoleledere påpeger dog, at spredningen over
alle klassetrin egentlig er det ideelle:
”Det starter i indskolingen, og dels er det stærkt motiverende at opleve noget udenfor skolen. Og forældre
involveres. Begge dele er vigtigt. Eleverne kommer relativt tidligt til at tænke i identitet – arbejde, uddannel33

se, hvorfor går man i skole? De undrer sig. Men alt det tekniske [om uddannelserne og arbejdsmarkedet red.]
kommer senere.” (Skoleleder)
”Hvis UEA skal fungere i overbygningen, skal det vokse nedefra.” (UU-leder)
Omvendt mener flere, at man i praksis vil få mere ud af en mere fokuseret indsats:
”Spredt ud over 1. til 9. klasse er det en god ide på papiret/visionært. Men omsat til læringsmiljøet giver det
store udfordringer. Det er for langvarigt og for komplekst for læreren at sætte sig ind i, når det fx skal anvendes på en temadag – en enkelt dag. Bedre med massiv indsats enkelte steder i skoleforløbet.” (Skoleleder)
Igen handler problematikken i bund og grund om graden af integration af UEA i de obligatoriske fag. Hvis
UEA primært afvikles som særskilte temadage/uger eller i forbindelse med projekter, vil det ifølge flere af
aktørerne være en fordel med en mere fokuseret indsats i udskolingen – evt. også på mellemtrinnet. Hvorimod man med en generel styrket integration med de obligatoriske fag med fordel kan fastholde UEA på alle
klassetrin:
”Obligatorisk fag i udskolingsårene og et obligatorisk emne i indskolingen. Men hvis der lægges vægt på en
mere praksisnær undervisning som led i at bryde den negative sociale arv og øge chanceligheden, så fasthold
UEA som obligatorisk fag i hele skoleforløbet.”(UU-leder)
UU-lederne har også en række bud på helt konkrete måder, hvorpå man kan styrke indholdet og rammerne
omkring UEA. Et bud er, at projektopgaver i stil med OSO-opgaven (obligatorisk selvvalgt opgave) med fordel
kan introduceres tidligere i udskolingsforløbet:
”OSO-opgaven i 10. klasse kunne med god mening revideres en anelse og flyttes til 8. klasse, hvor
omdrejningspunktet er erhvervspraktik, introduktionskursus, elev- og uddannelsesplan og UEA-generelt.
Mange skoler laver i forvejen en projektuge på 8. klassetrin, hvor man træner eleverne i projektopgaven, som
de skal lave i 9. klasse. Denne træningsbane kan med fordel målrettes til UEA.” (UU-leder)
Andre understreger vigtigheden af, at UEA indgår i skolernes årsplaner – også budgetmæssigt:
”Der bør stilles præcise krav til, at UEA skal indgå i skolernes årsplaner, at der også budgetmæssigt på skolen
er afsat ressourcer til fx materialer, og at der på skolen er en UEA-ansvarlig, som sørger for bl.a. samarbejde
og koordinering med UU.”(UU-leder)
I relation til Fælles Mål for UEA (tabel 21 nedenfor), er et klart flertal både blandt UU-ledere (71 %) og skoleledere (60 %) enige om, at målene er hensigtsmæssige eller meget hensigtsmæssige. 24 % af UU-lederne
mener, at målene i mindre grad eller slet ikke er hensigtsmæssige – det gælder kun 17 % af skolelederne. Til
gengæld svarer 24 % af skolelederne ”ved ikke”.
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Tabel 21: Hvordan vurderer du hensigtsmæssigheden af de Fælles Mål (formål, slutmål og trinmål) samt vejledende
læseplan og undervisningsvejledning for UEA?
Skoleleder

UU-leder

Meget hensigtsmæssige

5%

18 %

Hensigtsmæssige

55 %

53 %

Mindre hensigtsmæssige

15 %

20 %

Slet ikke hensigtsmæssige

2%

4%

Ved ikke

24 %

4%

100 % (190)

100 % (45)

Total

I det kvalitative materiale understreger både skoleledere og UU-ledere, at målene er hensigtsmæssige, men
at balancen mellem intentioner i Faghæfte 22 og de reelle muligheder i folkeskolens hverdag er skæv:
”Fælles mål er hensigtsmæssige, men hvis der ikke er tid til opgaven i klassernes årshjul og lærerne ikke er
uddannede til at undervise i emnet, så er det svært at nå målet.”(Skoleleder)
”Jeg mener, det er en meget omfangsrig Fælles Mål for UEA, som slet ikke står mål med, at det er et timeløst
fag.” (Skoleleder).
”Det er meget bredt og omfattende. Flere ting kunne skrives sammen. Man vil både viden, erkendelse, kompetencer og det personlighedsudviklende.” (Skoleleder)
”De er meget ambitiøse, og det virker uoverkommeligt og uopnåeligt.” (UU-leder)
Disse invendinger, der rejses af knapt halvdelen af såvel UU- som skolelederne, peger samlet set på en
manglende sammenhæng mellem ressourcer i form af såvel timer som kompetencer og mål for faget.
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