
Ungdomsbyen 

AF AF FLEMMING OLSEN, EKSTERN PÆDAGOGISK KONSULENT, 
UNGDOMSBYEN 

LÆRLINGE  
FOR BÆREDYGTIGHED

På uddannelsen NEXT Uddannelse København inkluderer man eleverne 
i styregruppen for et pilotprojekt på tømreruddannelsen. Projektet skal 
imødekomme lærlingenes efterspørgsel på at blive en del af den bæredygtig 
udvikling. Indsatsen “Lærlinge for bæredygtighed” skaber samtidig et begreb 
“en bæredygtig lærling”, som har vist sig, at motivere nye typer elever til at 
vælge træfagene til. Elevinddragelsen bryder med uhensigtsmæssige normer 
og påvirket skolens kultur og omverden positivt.

MÅL OG RESULTATER FOR INDSATSEN
På NEXT summer det af engagement og samarbejde, når faglæ-
rere og elever udveksler muligheder for bæredygtige løsninger 
i træfagene. 

Det hele startede med projektet “Lærlinge for bæredygtig-
hed”, der tog afsæt i flere års efterspørgsel hos tømrerlærlinge 
på at være en del af den bæredygtige udvikling. Pilotprojektet 
har vist, hvordan undervisning kan løfte sig fra viden om til kon-
kret at arbejde med bæredygtighed. Målet er, at tømrerlærlinge 
fagligt opnår kompetent bæredygtig handlekraft. Ungdomsby-
en samarbejder også med NEXT om pilotprojektet. Her fortæller 
David Rangan, faglærer og bæredygtighedskoordinator på 

tømreruddannelsen, og to elever Sine Pejs og Julie Jensen om 
erfaringerne fra projektet Lærlinge for bæredygtighed.

DAVID RANGAN FORTÆLLER:
“Vi har flere forskellige erfaringer, der peger på, at en udvikling 
af undervisning med bæredygtighed på tømreruddannelsen 
forandrer kulturen. Tonen, værdierne og elevgruppen forandrer 
sig i en bredere og mere rummelig retning. Ligeledes har vi 
eksempler på, at udviklingen spreder sig hos mestre, bygherrer, 
interesseorganisationer og trælasthandler, så der opstår øget 
bevidsthed og efterspørgsel. Lærlingene har i dette projekt 
fungeret som både forandringsagenter og ambassadører”.
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På tømrernes hovedforløb har elever og faglærere været 
igennem 9 workshop med relevant viden indenfor bæredygtige 
træfag, som er blevet forankret i den praksisfaglige undervis-
ning på NEXT. Workshoppene har været både for lærlinge og 
faglærere samtidigt. Interessenter, som det lokale uddannel-
sesudvalg, Ungdomsbyen, NGO’er og grønne tænketanke har 
deltaget. Denne tilgang har skabt drivkraft, ejerskab og meget 
anvendelig faglig viden, som lettere har kunnet forankre sig hos 
både faglærere og elever. David Rangan siger: “Vi har erfaret, at 
bæredygtig udvikling er noget, som vi gør sammen. Workshop-
pene har fokuseret på at formidle anvendelig fagfaglige viden 
om bæredygtighed, handle på det og samtidigt reflektere over, 
hvilke globale problemstillinger handlingerne bidrager til løsnin-
ger på. Vi kalder det 'Lær lokalt – tænk globalt'.”

LÆRERENS PROFESSIONELLE FRIVILLIGHED
Elever og lærere har frit kunne vælge mulige grader af delta-
gelse i projektet. Det giver mindre præstationsangst, mere lyst 
og motivation, og dermed større drivkraft til projektet. David 

kalder det “professionel frivillighed” hos faglærerne. 
Alle lærlinge har haft mulighed for at lære bæredygtige 

byggemetoder at kende. På hvert hovedforløb har 2-6 lærlinge 
opkvalificeret deres bæredygtige byggemetoder på et specia-
liseret niveau. De har fx lært at bygge hovedforløbets normalt 
komplicerede bygningskonstruktioner med bæredygtige bygge-
metoder.

Derudover har alle skulle relatere deres fags organisering 
til den danske arbejdsmarkedsmodel. De har lært om skattesy-
stem, velfærdsmodel, arbejdsmiljølovgivning og virksomheds-
former i et bæredygtighedsperspektiv. 

IDENTITET SOM UNDERSØGENDE, BÆREDYGTIG LÆRLING 
SKABER MENING OG MOTIVATION 
Flere elever og lærere oplever i disse dage, at fokus på FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling øger rekrutteringen til 
uddannelsen. Muligheden for specialisering i bæredygtighed 
på tømreruddannelsen på NEXT gjorde i hvert fald, at Sine Pejs 
valgte at skifte erhvervsskole efter grundforløbet.
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Sine fortæller: “Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man som 
kommende tømrer har viden om bæredygtige byggemateria-
ler, for byggebranchen er en af de helt store CO2-udledere. På 
grundforløbet på den første skole, som jeg gik på, beskæftigede 
vi os kun med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i et 
enkelt dobbelt modul. Da jeg hørte om projektet “Træfagene for 
bæredygtighed”, valgte jeg derfor at skifte erhvervsskole.

Det gjorde en kæmpe forskel. Undervisningen skiftede karak-
ter fra at beskæftige sig med bæredygtighed som et ad on, til at 
bæredygtighed blev integreret helt konkret i de konstruktions-
opgaver, som vi byggede på skolen.

Jeg oplever en stor kvalitet i undervisningen, når der er en 
undersøgende tilgang. Det højner kvaliteten, når man selv skal 
finde ud af, hvilke løsninger der er bæredygtige. Vi designer 
også, så det praktiske håndværk bliver en mere kreativ proces.

Vi er få kvinder på uddannelsen, ja jeg har faktisk været den 
eneste på de skoleforløb, jeg har gået på indtil nu. Men jeg op-
lever, at flere – ikke mindst kvindelige voksenelever – motiveres 
til at søge en uddannelse med fokus på bæredygtighed.

Som eneste kvinde på holdene har jeg oplevet en større 
ligeværdighed mellem kønnene, når vi har en mere undersø-
gende tilgang. Der er ikke de samme stereotype-forventninger 
til kønnet. Det gør socialiseringsprocessen på de enkelte hold 
lettere”, slutter Sine.

REEL INDDRAGELSE AF ELEVER UDVIKLER SKOLEKULTUREN
Pilotprojektet blev startet på initiativ af en gruppe lærlinge, 
der ønskede et større fokus på bæredygtigt byggeri i deres 
uddannelse. Derfor var det også naturligt, at de blev inddraget i 
projektets styregruppe fra start, fortæller faglærer og bæredyg-
tighedskoordinator på uddannelsen, David Rangan.

 En af de unge fra projektets styregruppe, Julie Jensen, er nu 
udlært tømrer og hun fortæller:

“Jeg nåede desværre kun i begrænset omfang selv at del-
tage i projektet, da jeg allerede var nået til 4. skoleforløb i min 
uddannelse, da det startede. Men jeg så, hvordan en gruppe af 
lærlinge på skoleforløb 1 til 3 undersøgte, hvordan de kunne 
bygge deres konstruktioner mere bæredygtigt. Da jeg blev 
opfordret til at gå ind i styregruppen, valgte jeg at sige ja, og var 
med indtil afslutningen på min uddannelse”.

Julie fortsætter: “Jeg oplevede, at projektet forandrede 
studiemiljøet. Vi skulle sammen med undervisere og eksperter 
undersøge, hvordan tag- og vægkonstruktioner kunne bygges 
af bæredygtige materialer. Førhen skulle vi bare rekonstruere 
efter nogle tegninger og beskrivelser, og der var underviseren 

eksperten. Nu var vi mere lige, når vi undersøgte problemerne 
sammen. Vi skulle tænke kritisk. Projektet var også med til at 
forandre undervisningsmiljøet på andre måder. Kulturen æn-
drede sig. Jeg oplevede førhen, at værkstedsmiljøet var præget 
af en dårlig tone og sexistiske og racistiske kommentarer, uden 
at der blev grebet ind. Det var en del af kulturen før, men det 
ændrede sig i projektet. I projektet oplevede jeg, at den åben-
hed og lydhørhed, som uddannelses- og projektledelsen viste i 
forhold til elevinddragelse, gjorde det lettere at sætte oplevede 
problemstillinger på skolen på dagsordenen. Viljen til at lytte og 
inddrage eleverne i styregruppen, gjorde det muligt at sætte 
fokus på nye problemstillinger”.

PRAKTIKPLADSENS STORE BETYDNING
Praktikpladsen gjorde dog den helt store forskel for Julie.

“Jeg var i praktik hos Logik & CO. og her var vi mange lær-
linge og ikke mindst flere kvinder end normalt. Lærlingene var 
interesserede i at bygge bæredygtigt, ikke mindst kvinderne. Ja, 
det at bygge bæredygtigt rekrutterede kvinder”, fortæller Julie. 
Professionelt arbejder hun nu med at etablere en underafdeling 
af Logik & CO på Sydfyn sammen med to andre tømrere.

Det, at blive inddraget i udviklingen af nye undervisningsfor-
mer og forholde sig kritisk til kulturen inden for byggebranchen, 
har givet Julie mod på og kompetence til at drive netværk og 
virksomhed med fokus på bæredygtighed.

SÆRLIGT CERTIFIKAT I BÆREDYGTIGT BYGGERI 
NEXT arbejder på, at udlærte tømrersvende i 2024 kan fremvise 
certifikat i bæredygtigt byggeri.

Ungdomsbyen og NEXT samarbejder om erhvervsforløb, som 
skaber bæredygtig brobygning mellem grund- og erhvervssko-
ler i 7. klasse.

Flere og flere peger på store potentialer i udvikling af er-
hvervsskoleområdet. Konkret kompetenceudvikling af bæredyg-
tige håndværksmetoder kan styrke Danmarks deltagelse i den 
bæredygtige omstilling og samtidig gøre erhvervsskoleuddan-
nelserne mere attraktive, som uddannelsesvalg. 

Læs mere i FN’s resolution, UNESCO Danmarks strategi og 
i undersøgelsen “(Ud)dannet til bæredygtighed” i samarbejde 
med DEG, som ligger på Unesco-asp.dk •
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