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Nye Spor til Teknik – en  
model til motivering
Denne publikation beskriver 10 
gode råd, som lærere og ledere kan 
få inspiration af til at gå i gang med 
målrettede forløb inden for det 
tekniske område
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i gang med en teknisk 
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Danmark har brug for dygtige faglærte inden for det 
tekniske område. Desværre har antallet af unge, der 
vælger og gennemfører en teknisk erhvervsuddannel-
se været dalende i en årrække. Danske virksomheder 
har ellers i høj grad brug for faglærte, da der alene in-
den for det tekniske område vil mangle 30.000 i 2025.1 
Projektet Nye Spor til Teknik som blev gennemført i 
perioden 2013 til 2015 fokuserede netop på at forbere-
de de unge, der ikke er uddannelsesparate, til at vælge 
og gennemføre en teknisk erhvervsuddannelse. Det 
skete ved at udvikle målrettede forløb, hvor de unge 
kunne tilegne sig teoretisk stof ved at arbejde på et 
værksted og på den måde blive gradvist afklaret med, 
hvilken teknisk erhvervsuddannelse, der passer til 
dem. 

Projektets tog udgangspunkt i en forestilling om, at mo-
tivation og faglig udvikling går hånd i hånd. Motivation 
er ikke noget, der pludselig opstår inde i hovedet på 
den enkelte, men en gradvis proces, der næres i takt 
med, at den enkelte elev beskæftiger sig vedvarende 

1.  Dansk Industri

med et udvalgt område og udvikler sine evner inden 
for dette felt. Denne læringsproces gør det muligt for 
eleven at udføre mere og mere komplicerede arbejds-
opgaver. skaber motivation til at gå videre og giver et 
bedre fundament for at gennemføre en erhvervsud-
dannelse efterfølgende. 

De målrettede forløb i ”Nye Spor til Teknik” er udviklet 
som et pilotprojekt på to institutionstyper, der arbejder 
med målgruppen, nemlig De Frie Fagskoler og Produk-
tionsskolerne. Selvom begge skoletyper har arbejdet 
ud fra projektparadigmet om målrettede forløb i ret-
ning af tekniske erhvervsuddannelser, er der alligevel 
tale om to forskellige modeller, fordi skolerne opererer 
ud fra meget forskellige forudsætninger. Alligevel er 
der blevet gjort en række vigtige, fælles erfaringer, der 
rækker ud over den enkelte institutionstype og som 
er relevante for alle, der arbejder med samme over- 
ordnede problemstilling. 

Nye Spor til Teknik

Brug for unge med teknisk 
erhvervsuddannelse



Konkret har der været tale om forløb af op til et års 
varighed. Der har været tale om både forløb af fast va-
righed (De Frie Fagskoler), og mere individualiserede 
forløb (produktionsskolerne). Den tekniske del – værk-
stedsundervisningen – har i begge tilfælde udgjort 
mindst en tredjedel af indholdet.

For at kunne udbrede erfaringerne og skabe interesse 
for de tekniske erhvervsuddannelser blandt unge på 
eksempelvis ungdomsskoler, 10. klasse-skoler, efter-
skoler, TAMU-centre og brobygningsforløb, har ph.d. 
Søren Kristensen evalueret projektet og udviklet en 
samlet model. I denne publikation præsenteres mo-
dellen som 10 gode råd, som lærere og ledere kan få 
inspiration af, til at gå i gang med målrettede forløb in-
denfor det tekniske område. 







1. Find de rigtige unge
I udredningsarbejdet skal man også være opmærk-
som på, at skole- og institutionsformer har forskellige 
styrker og begrænsninger. Nogle skoler er fx kostskoler, 
som kan tage elever langvejs fra, og det kan være en 
fordel for nogle at blive løftet ud af deres vante omgi-
velser og komme over i en anden sammenhæng, hvor 
de ikke er belastede af omverdenens fordomme. For 
andre unge betyder tryghed imidlertid alt, og de har 
brug for at blive i deres eget miljø for at kunne fungere, 
og her er en dagskole det rette tilbud. Elever med ind-
læringsvanskeligheder (fx ordblindhed) kan kræve, 
at der er særligt uddannet personale og hjælpeforan-
staltninger til rådighed osv. 

Udvælgelsen af deltagerne vil desuden ske i samar-
bejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU) og jobcentrene, alt afhængigt af, hvorvidt de unge 
kommer fra folkeskolen eller har været ude af uddan-
nelsessystemet et stykke til og er havnet på kontant-
hjælp. 

For at et målrettet teknisk forløb skal blive en succes, er 
det vigtigt, at der foregår et grundigt udredningsarbej-
de for at vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til den 
unge. På samme vis skal skolen være afklaret om, hvil-
ken elevprofil den vil henvende sig til, så det er muligt 
at henvise de unge til det rigtige tilbud.  

Gruppen af de ”ikke-uddannelsesparate unge” er me-
get bred i sin sammensætning. Det kan dreje sig om i 
øvrigt velfungerende mennesker, der bare har svært 
ved at orientere og beslutte sig i forhold til uddannel-
ses- og erhvervsvalget; men det kan også dreje sig om 
unge med psykiske eller fysiske lidelser, indlærings-
vanskeligheder, sociale handicaps, problemer med 
kriminalitet og stofmisbrug ligesom en del også kom-
mer med dårlige erfaringer fra Folkeskolen eller er 
droppet ud af andre ungdomsuddannelser. 

En deltager med en god motivation har måske samti-
dig psykiske problemer eller fungerer dårligt i sociale 
sammenhænge, og har derfor svært ved at indgå i en 
gruppe. Manglende kompetencer – både almene og 
faglige – kan skyldes indlæringsvanskeligheder, så ud-
fordringen er en helt anden i forhold til bare at fylde på, 
til de har nået niveauet. Der har i projektet været flere 
eksempler på deltagere, der havde udfordringer af en 
karakter, der kræver en anden type tilbud med andre 
vægtninger end hvad der kunne tilbydes inden for 
rammerne af pilotprojektet.



2. Brug tid på at opdyrke 
motivation 

Arbejdet med at motivere eleverne har i Nye spor til 
Teknik været tæt knyttet til det faglige arbejde: ved at 
give deltagerne succesoplevelser på værkstedet er ly-
sten til faget og til at uddanne sig inden for dette blevet 
vækket og stimuleret. 

Der har i projektet ikke været arbejdet med mentor-
ordninger, men betydningen af rollemodeller er flere 
gange blevet fremhævet – at eleverne har et forbille-
de inden for faget, som de kan se op til og bevidst eller 
ubevidst stræbe efter at kopiere. Det kan fx være værk-
stedsunderviseren eller en person på praktikstedet.

Erfaringerne fra Nye spor til Teknik viser, at deltagerne 
kun har en tåget idé om, hvad en erhvervsuddannelse 
er for noget og hvilke muligheder den rummer. Mange 
af dem er desuden skoletrætte og ser erhvervsuddan-
nelserne, som en del af et system de har et meget an-
strengt forhold til.

Det er derfor de færreste af de unge, der kommer til 
projektet med et klart billede af, hvilken uddannelse 
de vil arbejde sig hen imod. For de fleste kommer mo-
tivationen i forhold til at foretage et uddannelsesvalg 
først undervejs. Det er en lang og brydsom proces, hvor 
motivationen skal opdyrkes og styrkes undervejs. 







3. Gør vejledning  
til en del af værksteds- 
undervisningen 

til at ridse nogle perspektiver op – fortælle om, hvor i 
erhvervslivet denne teknik er særligt efterspurgt, og 
i hvilke uddannelser, den kan udvikles yderligere. 
Derved sås der nogle frø, der efterfølgende kan gødes 
yderligere gennem mere formel vejledning.

Der er på denne måde en meget tæt forbindelse mel-
lem motivation og vejledning, der begge er integrere-
de elementer i undervisningsforløbet. For at kunne 
udnytte mulighederne kræver det, at underviseren 
har et vågent øje for, hvornår denne type situationer 
opstår, og at han/hun har kendskab til elementære 
vejledningsteknikker og selvfølgelig til alle de poten-
tielle uddannelsesvalg, der er på området – og ikke 
kun trækker på sine personlige erfaringer fra sin egen 
uddannelsesbaggrund. 

Underviseren er også den person, der – ud fra sig kend-
skab til eleven – har muligheden for at understøtte og 
kvalificere beslutningsprocessen yderligere. Det kan 
ske ved at give eleven muligheden for at blive endnu 
dygtigere inden for lige præcist dette område, eller ved 
at arrangere et praktikophold på en virksomhed, hvor 
teknikken indgår i arbejdsprocesserne. 

Klassisk vejledning har kun en begrænset effekt for 
målgruppen i projektet. I stedet er uformel informati-
on og rådgivning langt mere effektiv og især i situatio-
ner, hvor deltageren har haft en konkret, faglig succes-
oplevelse. 

Når eleverne mærker, at de mestrer en teknik – at de er 
blevet gode til noget – sker der både en motivering og 
en orientering i forhold til særlige fagområder. En elev, 
der lægger en perfekt svejsning og bliver anerkendt for 
dette, bliver nærmest uundgåeligt interesseret i at ud-
vikle teknikken yderligere og tænke over, hvordan det 
kan ske. Her opstår en chance for at vejlede den unge, 
og det er vigtigt at den bliver grebet. 

Det er i første omgang ikke vejlederen, der kan gøre 
dette. Oplevelserne kommer ofte som en del af et læ-
ringsforløb, hvor det ikke giver mening at trække ele-
ven ud og sende vedkommende ind på vejlederens 
kontor. Desuden står vinduet i mange tilfælde kun 
åbent i ganske kort tid, så det er heller ikke en løsning 
at lave en aftale på næste fredag.

Det er derfor underviseren, der er i centrum mht. at 
løfte vejledningsopgaven. Det er ham eller hende, 
der ganske kort og uformelt kan udnytte øjeblikket 



4. Forbind teori og praksis 
De fleste ikke-uddannelsesparate unge lærer bedst, 
når læringen udspringer af praktiske situationer. Men 
mange af eleverne i målgruppen har det generelt 
svært med boglige fag eller kommer med dårlige erfa-
ringer fra folkeskolen, der giver dem et problematisk 
forhold til den type læring, der foregår der.

Det hjælper dog ikke noget at sænke barren for den 
teoretiske dimension, for moderne erhvervsuddan-
nelser kræver et højt, teoretisk færdighedsniveau. I 
stedet handler det om at finde andre måder at kom-
me over den på. I Nye Spor til Teknik har man derfor 
benyttet sig af en pædagogik, der tager udgangspunkt 
i værkstedet og i det praktiske arbejde dér. Teorien er 
så kommet til efterfølgende, efterhånden som relevan-
sen bliver tydelig for eleverne, og derfor opleves som 
en hjælp snarere end som en plage. 

Konkret kan sammenkoblingen af teori og praksis fore-
gå, når eleverne fx arbejder med en metalkonstrukti-
on, som kræver, at de enkelte dele svejses sammen i 
meget nøjagtige vinkler. Eleverne kan umiddelbart se 
nødvendigheden af dette i forhold til konstruktionens 
funktionalitet, og dermed kommer den teoretiske  
geometri på banen som en naturlig måde at løse  
problemet på. 

For at det kan lade sig gøre, skal opgaverne i værkste-
det være af en karakter, som lægger op til sådan en 
læringssituation. I første omgang er det værkstedslæ-
reren, der sørger for dette, men i Nye Spor til Teknik 
har man også arbejdet med to-lærer ordninger, hvor 
fx en matematiklærer har været med på værkstedet 
og har gennemgået beregningsmåderne med elever-
ne, og evt. har taget én eller flere elever ud til en særlig 
undervisningsseance på baggrund af den konkrete 
udfordring. 

Det er også en fordel i læreprocessen, hvis der i umid-
delbar tilknytning til værkstedet er et lokale, hvor ele-
verne kan sætte sig og arbejde med de mere teoretiske 
aspekter, samtidigt med at de hele tiden kan gå frem og 
tilbage og prøve deres løsninger af i praksis. 







5. Skræddersy  
undervisningen
Gruppen af ikke-uddannelsesparate unge er præget af 
en stor diversitet. Så selv med en grundig udvælgelse 
vil der være store forskelle mellem dem, og derfor vil 
det sjældent være muligt at lave pædagogiske ”one- 
size-fits-all”-løsninger. 

Pædagogikken er derfor nødt til at være håndholdt og 
modsvare den enkelte elevs behov. Det betyder, at un-
dervisningsdifferentiering er en nødvendighed. I ”Nye 
Spor til Teknik” har der ikke bare været tale om diffe-
rentiering i forhold til undervisningssituationen, men 
der har også været arbejdet med individualiserede 
forløb, hvor indhold – og i visse tilfælde også varighed – 
har været tilpasset den enkelte elevs behov. 

Undervisningsdifferentiering og individualiserede for-
løb stiller krav til organisering og ressourcer. I forhold 
til organisering kan man arbejde med forlagt undervis-
ning, hvor elever med særlige behov eller evner skifter 
græsgange i en periode – fx i form af et praktikophold 
eller et VUC-forløb. 

Differentieringen og individualiseringen sætter også 
begrænsninger i forhold til, hvor mange deltagere der 
kan være på et forløb. Erfaringerne fra Nye Spor til Tek-
nik har vist, at det bliver problematisk, hvis holdstørrel-
sen kommer op i nærheden af de 15 elever – så bliver 
der for meget for underviseren at holde styr på. Hvis 
holdene er større skal der flere undervisere på. 

En mulighed er også at bruge nogle af de fagligt bedst 
rustede elever som hjælpeinstruktører i undervisnin-
gen. Det er potentielt en win-win situation, fordi det 
giver underviseren mere tid til at koncentrere sig om 
særligt trængende opgaver, og samtidigt også kan be-
tyde et boost for de gode elever, når de skal facilitere 
andres læring. Det er dog meget situationsafhængigt 
som pædagogisk redskab, og kan være svært at inte-
grere som et bærende princip i undervisningen.



6. Eleverne skal se nytten 
af deres arbejde
Aktiviteterne på værkstedet skal helst give umiddel-
bar mening for at skabe motivation. Målgruppen har 
brug for at kunne se et direkte og umiddelbart formål 
med aktiviteten, fordi den indre drivkraft endnu er un-
der opbygning. 

Derfor er det vigtigt, at eleverne beskæftiger sig med 
projekter, der har et konkret, praktisk formål, som re-
sulterer i et produkt, de selv eller andre kan bruge. 

Der er flere måder at sikre fokus på anvendelighed.  
Erfaringerne fra pilotprojektet på De Frie Fagskoler vi-
ser fx at man kan lave ting til skolen eller reparere an-
dre elevers knallerter og cykler. En ret uformel tilgang. 

For produktionsskolernes vedkommende er anven-
delighedspræmissen en lidt anden, da denne er ind-
bygget i selve systemet som ét af de centrale karak-
teristika for skoleformen. Arbejdet i værkstedet har 
et klart, pædagogisk sigte, men læringen tager afsæt 
i konkrete produkter og opgaver, der udføres for eks-
terne og interne aftagere – det drejer sig ikke om ”som 
om”-situationer, hvor eleverne bygger en konstruktion, 
der så efterfølgende pilles fra hinanden igen eller en-
der i brokkassen. De får en oplevelse af, at deres ind-
sats har en betydning for andre end dem selv, og at der, 
ligesom i ”den virkelige verden”, betales en pris, og der-
for stilles nogle specifikke kvalitetskrav til produktet. 
Det udgør et meget stærkt incitament til læring. 

Produktionsskolernes koncept har naturligvis visse 
juridiske implikationer, da det ikke er meningen, at sko-
lerne skal være konkurrenter til det private erhvervs-
liv og levere produkter og tjenesteydelser til en lavere 
pris, fordi de har færre lønkroner i spil. Dette kræver et 
sæt spilleregler, der er aftalt med såvel myndigheder 
som arbejdsmarkedets parter. 

Når man arbejder med eksternt rekvirerede opgaver, 
ligger der også en udfordring i at matche disse med det 
læringstrin, deltagerne befinder sig på og at skabe en 
volumen, der sikrer, at der er en tilpas mængde af rele-
vante opgaver til eleverne. 







7. Eleverne skal mærke de  
bliver dygtigere
I et forløb målrettet en teknisk erhvervsuddannelse 
skal man have for øje, at der bliver stillet nogle meget 
eksakte krav i erhvervsuddannelserne i overgangen 
fra grundforløb til hovedforløb. Derfor skal elevens 
niveau langsomt bygges op til, at han eller hun har en 
realistisk mulighed for at kunne klare kravene efter 2. 
grundforløb på erhvervsskolen. 

Vejen til at opnå det nødvendige færdighedsniveau og 
motivationen til at gå i gang med en erhvervsuddan-
nelse er, at eleverne har succesoplevelser undervejs i 
forløbet. De skal mærke, at de bliver fagligt mere kom-
petente og kan løse opgaver, der tidligere lå uden for 
deres rækkevidde. 

Derfor har der i Nye Spor til Teknik også været arbejdet 
med, hvordan man kan synliggøre fremskridt både for 
eleven og hans eller hendes omgivelser, så der opbyg-
ges en faglig bevidsthed og stolthed, der kan omsættes 
til en drivkraft til at komme videre ud af denne vej. 

Man kan synliggøre fremskridt og anerkende eleverne 
på flere forskellige måder. Det kan fx ske uformelt i hver-
dagen, hvor underviseren hele tiden er opmærksom på, 
hvor eleverne befinder sig fagligt, og sørger for at kom-
mentere og fremhæve fremskridt. Det kan også ske mere 
formelt gennem regelmæssige evalueringssamtaler

En mulighed er også at arbejde med en tydelig visu-
alisering i form af kompetencetavler, hvor elevernes 
fremskridt i forhold til formulerede læringsmål (funk-
tioner, teknikker osv.) løbende bliver evalueret og re-
gistreret. Kompetencetavlen er en fysisk tavle, hvor 
elevernes navn står på den lodrette akse og lærings-
målene på den vandrette akse. Med en række forskel-
ligt farvede magnetiske knapper (rød, gul, grøn og blå; 
svarende til henholdsvis nybegynder, øvet, rutineret 
og kompetent) bliver elevens niveau for de enkelte læ-
ringsmål registreret, og den relevante knap sættes på 
tavlen. Fokus er hele tiden på, hvad de kan og hvilke 
fremskridt de opnår. 

Kompetencetavlerne hænger synligt og på en fremtræ-
dende plads ude på de enkelte værksteder, og eleverne 
kan så hele tiden følge med i, hvordan det går med de-
res læringsproces. Tavlerne bliver opdateret jævnligt, 
og minimum én gang om ugen. Ved forløbets afslutning 
kan eleverne få udstedt et kompetencebevis, hvor de-
res opnåede færdigheder er dokumenteret.



8. Brug virksomhederne
Det er vigtigt at eleverne oplever, hvordan faget bliver 
brugt ude i den virkelige verden. Derfor er et praktikop-
hold i offentlige eller private virksomheder som en del 
af det målrettede forløb, en god ide. For en række særli-
ge uddannelser, der kræver meget dyrt maskinel som 
fx industritekniker eller automatiktekniker, er virk-
somhedspraktik også ofte den eneste mulighed for at 
prøve det af, da de fleste skoler ikke selv råder over en 
så avanceret teknologi.

Et praktikophold handler dog ikke kun om at afstem-
me forventninger og afklare i forhold til senere uddan-
nelses- og erhvervsvalg. Der er også andre fordele ved 
at lade eleverne opleve og deltage i sammenhænge og 
processer, der ikke primært er opstillet med et pæda-
gogisk formål.

Stoltheden over et færdigt produkt, som andre har 
glæde af og er parat til at betale for, eller ros fra en ar-
bejdsgiver på en praktikplads for en veludført indsats, 
kan udgøre et meget stærkere incitament end den fe-
edback, som underviseren leverer – netop fordi den 
har sit udgangspunkt i noget, der rækker ud over un-
dervisningssituationen og skaber værdi for andre. Når 
eleverne er ude på praktik i en virksomhed har de også 
mulighed for at møde faglige personer uden for det 
pædagogiske miljø, der kan agere som rollemodeller.

På et mere jordnært plan kan virksomhedspraktik 
også bruges til at skabe de kontakter, der er så vigtige, 
når eleven senere er gået i gang med en erhvervsud-
dannelse og skal til at finde en virksomhed, som han 
eller hun kan underskrive en uddannelsesaftale med. 

I Nye Spor til Teknik er der flere eksempler på, at elever 
på praktikophold har fået stillet en læreplads i udsigt 
efter et vellykket praktikophold.







9. Involver eksterne  
partnere
Vejen til succes for et målrettet teknisk forløb er et tæt 
samarbejde med en række andre organisationer og in-
stitutioner både før, under og efter forløbet. 

UU-vejlederne spiller en vigtig rolle som dem, der 
henviser unge til de målrettede forløb og andre typer 
af initiativer, der skal bygge bro til ungdomsuddannel-
serne. Rent juridisk er det dem, der kan vurdere, om en 
person er ”ikke-uddannelsesparat” og dermed beretti-
get til deltagelse. For unge på kontanthjælp er det dog 
Jobcentrene, der har denne funktion. Det er en central 
erfaring fra projektet, at det på grund af den store diver-
sitet i målgruppen er vigtigt, at UU-vejlederne er velori-
enterede om, hvilken deltagerprofil det enkelte forløb 
sigter efter, så der ikke sker fejlhenvisninger.

Virksomhederne kan som praktikværter først og frem-
mest have en afklarende funktion i forhold til uddan-
nelses- og erhvervsvalget. Samtidigt har de også mu-
lighed for at lade deltagerne afprøve teknologier og 
maskinel, som skolen ikke har rådet over. I Nye Spor 
til Teknik har det typisk drejet sig om korte praktik-
ophold af en uges varighed, men længden har i andre 
tilfælde været variabel og tilpasset det enkelte forløb. 
I projektet har der især været lagt vægt på, at præsen-
tere praktikopholdet som en win-win situation med 
fordele for begge parter, og at der forudgående er sket 
en erfaringsafstemning med klare aftaler om formål og 
afvikling som en forudsætning for et vellykket forløb. 

En anden erfaring er, at det tager tid og kræver vedva-
rende pleje at opdyrke og fastholde et netværk af prak-
tikpladser. 

Erhvervsskolerne kan være en central partnere både 
under og efter det målrettede forløb. Under forløbet kan 
de være værter for forlagt undervisning, hvor elever fra 
projektet tilbringer et antal dage på skolen både for at få 
en forsmag på, hvad det vil sige at gå på erhvervsskolen, 
og for at få mulighed for at arbejde med maskiner, som 
projektskolen ikke har rådet over. De Frie Fagskoler har 
især brugt erhvervsskolen på denne måde.

Efter forløbet har erhvervsskolen derfor naturligvis 
været den foretrukne aftager af deltagerne, og her 
har produktionsskolerne udviklet en procedure, hvor 
eleven beholder tilknytningen til produktionsskolen 
de første 5 uger efter vedkommende er startet på er-
hvervsskolen (i 2. grundforløb). Hvis det skulle vise 
sig, at eleven under disse 5 uger ikke er helt klar til at 
starte på en erhvervsuddannelse, har han eller hun 
mulighed for at vende tilbage til produktionsskolen – 
og uden at det kommer til at tælle som et af de i alt 3 
forsøg, man har på 2. grundforløb. 

Ud over UU vejledere, virksomheder og erhvervssko-
ler kan VUC-centrene og Ungdomsskolerne også i nog-
le tilfælde bidrage med undervisningsforløb for alme-
ne fag som matematik og dansk.



10. Alle aktører har  
et ansvar 
Et godt resultat er afhængigt af, at alle aktørerne – ud-
dannelsesinstitutioner, vejledningscentre og prak-
tikvirksomheder – løser deres opgave på den rigtige 
måde. Roller og ansvar mellem uddannelsesinstituti-
oner, virksomheder og vejledningsstrukturer skal der-
for være nøje definerede og afstemte.

Men som den centrale aktør er det projektskolen, der 
skal sikre, at der er sket den nødvendige forventnings-
afstemning, og at der løbende foregår en dialog og er-
faringsudveksling til alle sider. Meget af dette er i Nye 
Spor til Teknik foregået uformelt, men der er også i pro-
jektet gode eksempler på mere formelle redskaber og 
platforme med det formål at fremme denne dialog. 

I produktionsskoleregi blev der i tilknytning til pro-
jektet oprettet en regional styregruppe, hvor der del-
tog repræsentanter for projektskolen, den lokale er-
hvervsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, 

Jobcentret, samt arbejdsmarkedets parter. Herudover 
har også produktionsskolernes brancheorganisation, 
Produktionsskoleforeningen, været med i deltager-
kredsen. Styregruppen havde regelmæssige møder i 
løbet af projektperioden, hvor det var muligt at disku-
tere relevante emner i et forum, hvor alle de centrale 
projektaktører var til stede.

De Frie Fagskoler udarbejdede på baggrund af erfarin-
gerne fra projektet en guide til skoler omkring samar-
bejde med virksomheder og erhvervsskoler om prak-
tikforløb. 



Yderligere informationer
Hvis man er interesseret i at gå længere ned i  
detaljerne med projektet kan man dykke ned i  
den eksterne evaluering, eller – på et endnu mere  
detaljeret niveau – de rapporter, som de to del- 
projekter hver især har udfærdiget. Alle disse  
tekster er tilgængelige på Industriens Fonds hjemmeside  
http://www.industriensfond.dk/nye-spor-til-teknik. 



Industriens Fond og Dansk Industri iværksatte i 
perioden primo 2013 til medio 2015 projektet  
”Nye Spor til Teknik” med det formål at udvikle  
metoder til målrettet at motivere og forberede 
ikke-uddannelsesparate unge til en teknisk  
erhvervsuddannelse. 


