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Det kræver en tidlig indsats, hvis unge skal finde vej til erhvervssko-
lerne. Derfor tilbyder Haderslev Ungdomsskole kommunens 5. og 
6. klasser valgfag i håndværkerfag 

Den lille håndværker

AF UNGDOMSSKOLEINSPEKTØR JØRN HANSEN,  HADERSLEV UNGDOMSSKOLE

KL, regering og eksperter efterlyser 
”håndværkertilbud” til folkeskolens elever. 
Men man agerer igen og igen som om, at 
opgaven skal håndteres i de ældste klasser 
i folkeskolen eller endnu værre i perioden 
mellem folkeskolen og ungdomsuddannel-
serne. Det er alt for sent.  Drømmen om at 
blive håndværker næres ikke ved, at man 
først i ungdommen - som et lyn fra en klar 
himmel – skal vælge et arbejde: ” Nåh ja, 
man kunne måske også blive håndværker” 
– nummeret før fravalg.
At blive håndværker er en drøm, der starter 
i et barnesind, hvor man kan lege håndvær-
ker. Men det kræver, at man allerede som 
barn ved, at det eksisterer. Vi har mistet 
respekten for legen som det, der skaber 
vores identitet, og som det element, der 
styrer vores videre pejling i livet. 
Legen skaber drømmen – arbejdet skaber 
resultatet. Overgangen fra legen til arbej-
det er en proces, der skal have sit rum og 
sin tid. Derfor har Haderslev Ungdomsskole 
etableret tilbuddet ”Den lille Håndværker”

Hvad er ”Den lille håndværker”?
Kommunens 5. og 6. klasser tilbydes en 
særlig indføring i håndværkets og industri-
ens verden for dermed at få næret lysten 
til erhvervsuddannelse. 
Strukturen er, at hver klasse er en hel uge 
om året i ungdomsskolens værksteder på 
Tingvejen 2 i Vojens. Hver elev skal i løbet 
af ugen arbejde en dag i fem forskellige 
værksteder. Udgangspunktet er tømrer, 
mekaniker, smed, murer og elektriker. Flere 
værksteder kommer til.

Ungdomsskolens værksteder er tre store 
haller på ca. 3000 kvadratmeter på et ind-
hegnet areal på ca. 13.000 kvadratmeter 
og med 8 til 10 værksteder samt aktivitets-
arealer. Så der er plads til store armbevæ-
gelser. Området huser desuden en heltids-
undervisning, knallertkøreskole, naturskole 
samt en række andre aktiviteter.

Hvorfor håndværk i et højteknologisk 
samfund?
Danmark har som samfund et eklatant un-
derskud på faglærte håndværkere. Netop 
dygtige håndværkere er fundamentalt vig-
tige for, at vi også som industrination kan 
være med internationalt. Med produkter, 
der står for kvalitet og er fremstillet under 
forhold, der er kendetegnet ved høje stan-
darder i forhold til både miljø og arbejdsfor-

hold, som styrker sammenhængskraften i 
samfundet generelt – og som er med til at 
gøre Danmark til et af de mest stabile og 
homogene lande i verden.
Eller som skoleforsker Louise Klinge ud-
trykker det:
”Der bor et kæmpe læringspotentiale i at 
arbejde praktisk. Man lærer bedst, hvis 
man trives. Og når man ser på, hvad der 
får mennesker til at trives bedst, så er der 
tre afgørende psykologiske behov, der skal 
opfyldes: Selvbestemmelse, kompetence 
og sammenhørighed.
Netop her har de praktiske fag en vigtig 
rolle. Eleverne oplever mening i det an-
vendbare. De oplever, at de er kompetente, 
når de kan skabe noget. Og de gør det ofte 
i fællesskab og styrker dermed sammen-
hørigheden”.
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Hvad er formålet?
Børns oplevelse af 
skolegangen signalerer i 
for ringe grad veje til en 
erhvervsuddannelse. Prak-
tisk aktivitet og ”håndens 
arbejde” fremstår ikke 
som en substantiel del af 
det, der er vigtigt at lære. 
Et arbejde som håndvær-
ker, og det at kunne uddanne sig til hånd-
værker, er for mange børns vedkommende 
ikke en del af deres forestillingsverden. 
Eller igen med Louise Klinges ord:
”Der er alt for mange ord og for lidt prak-
tiske elementer. Dette kan kædes direkte 
sammen med, at så få vælger en EUD. Når 
vi har vægtet åndens arbejde over hån-
dens i flere hundrede år, så er det svært at 
overbevise nogen om, at de skal vælge en 
erhvervsuddannelse. Samtidig kan vi se, 
at for mange elever lider mange neder-
lag, netop fordi undervisningen er for lidt 
praksisfaglig”.

Teori og praksis
Alle øvelser og arbejdsgange i undervis-
ningen sigter mod, at eleven skal opleve 
sammenhængen mellem den nødvendige 
tilegnede viden (teorien) og den, gennem 
øvelse, tillærte kunnen.

En uge på Tingvejen med 
praktiske håndværksak-
tiviteter giver derfor rig 
mulighed for, at lære-
ren efterfølgende i den 
fagfaglige undervisning 
hjemme på egen skole 
kan forklare teoretiske 
spørgsmål ud fra en op-
levet praksis. Derved kan 

eleven på egen krop opleve, hvordan teori 
og praksis kan være to sider af samme sag 
i sin forståelse af verden. Derved næres 
elevens lyst til - på egen hånd – at søge 
viden i teorien med udgangspunkt i en 
oplevet praksis.
Eleven for derigennem skabt ny erfaring 
og en øget dømmekraft, som er nødvendig 
på en praktisk arbejdsplads med masser af 
usikkerhedsmomenter at skulle forholde 
sig til og handle efter.

Samarbejde
I den praktiske verden med industri og 
håndværk er samarbejde ikke kun et ord, 
men netop omdrejningspunktet, hvor alle – 
som led i en kæde - forarbejder noget til et 
resultat, som vil være udgangspunktet for 
det led næste i kæden. 
”Det jeg laver, er noget, der skal bruges af 
andre.”

Peters fantastiske dag
Louise Klinge har deltaget i et projekt, 
hvor eleverne blev sat til at lave såler. 
Her oplevede hun eleven Peter, der 
ifølge hans lærer aldrig gjorde noget 
uden at have fået besked på det – og 
det var meget svært at få ham til at 
få interesse for noget. Men i dette 
projekt gav han sig 100 %, fordi det 
netop er muligt at fastholde elevers 
opmærksomhed, når kroppen er aktiv: 
Peters lærer fortæller:
”Peters fantastiske dag har ændret 
ham, han er i skolen på en helt an-
derledes mere tilstedeværende måde. 
Når han spørger mig, lytter han på 
en anden måde end før. Jeg skrev til 
forældrene, da jeg synes, de skulle vide, 
hvor fantastisk Peter arbejdede, og de 
skrev tilbage, at de kunne mærke en 
stor forandring siden den dag”.

Det jeg laver, er 
noget, der skal 
bruges af andre
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