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Erfaringsopsamling: Eud 8/9

Rammeforsøg med eud 8/9
I eud 8/9 får elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag i folkeskolen (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og 
undervisning i valgfag på erhvervsskolen. Eud 8/9 skal afprøve, om den målrettede undervisning får flere elever til at gennem- 
føre 9. klasse og søge en erhvervsuddannelse. Tre kommuner deltager i rammeforsøget i skoleårene 2020/21 – 2022/23.

 
Erfaringsopsamlingen viser, at eud 8/9 kan medvirke til øget motivation, trivsel, læring og afklaring om uddannelsesvalg for 
elever, der før havde lav motivation for at gå i skole og tage en uddannelse.

Øget motivation og trivsel
De interviewede elever og folkeskolelærere vurderer, at eleverne i eud 8/9 trives 
bedre sammenlignet med i deres tidligere skoleforløb. De vurderer, at det bl.a. skyl-
des, at:
 
• Eleverne oplever at have mere til fælles med deres nye klassekammerater

• Eleverne oplever at have bedre relationer til deres folkeskolelærere

• Valgfagene på erhvervsuddannelsen bidrager til variation i undervisningen

• Valgfagene i højere grad retter sig mod elevernes interesser.

Øget læring
De interviewede elever vurderer, at de lærer mere i eud 8/9, end de gjorde i 
deres tidligere skoleforløb. De vurderer, at det især skyldes:
 
• En bedre lærernormering, hvilket giver folkeskolelærerne mere tid til at hjælpe den enkelte elev

• Den reducerede fagrække, hvilket giver: 

• Eleverne bedre mulighed for at fordybe sig i fagene

• Folkeskolelærerne bedre mulighed for at planlægge undervisningen efter elevernes behov.

Afklaring om uddannelsesvalg
Valgfag og praktikforløb giver eleverne muligheden for at afprøve forskellige brancher. Dette bidrager ifølge de inter-
viewede elever og folkeskolelærere til, at:
 
• Eleverne bliver mere bevidste om egne interesser og muligheder for erhvervsuddannelse

• Eleverne i højere grad får succesoplevelser i skolen, som motiverer dem til at gå på en erhvervsuddannelse.

Udvalgte tal

• Eud 8/9-elevernes gennemsnitlige fravær ligger på ca. 10 % i både 8. og 9.klasse. Landsgennemsnittet var 5,8 % i 8. klasse og 
5,2 % i 9. klasse.

• 89 % af de eud 8/9-elever, som har taget folkeskolens afgangsprøve, har bestået både dansk og matematik med mindst 02.

• Eud 8/9-elevernes karaktergennemsnit i afgangsprøverne 2021 og 2022 ligger på 4,2 i dansk og 4,6 i matematik. Landsgen-
nemsnittet var 8 i dansk og 7,7 i matematik i skoleåret 2020/21.

• 55 % af eleverne i eud 8/9 fortsætter eller har planer om at fortsætte på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

 
Data: Konklusionerne bygger på interview med elever, folkeskolelærere, projektledere, repræsentanter fra erhvervsskolerne i de tre kommuner, som 
har afprøvet eud 8/9. Derudover indgår elevdata (herunder fravær, karakterer mv.). Dataindsamlingen er foregået i foråret og sommeren 2022.

Jeg pjækkede nok en gang 
om ugen før. Nu har jeg ikke haft 
noget pjæk. […] Før syntes jeg, at 
det var kedeligt, og at man ikke 
kunne se meningen med det. Nu 
kan jeg se meningen, fordi vi kan 
se, hvordan et arbejde eller en 
uddannelse kunne se ud.
Elev, 16 år, eud 9
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