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Den samlede evaluering af Ungepakke 2 har til formål at vurdere effek-

terne i forhold til, om flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Midtvejsevalueringen derimod tilsigter alene at kvalificere arbejdet med 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og den politiske beslutningsproces 

omkring denne nye vurderingsopgave. Rapporten vil således gerne åbne 

for overvejelser og refleksioner blandt involverede aktører, og, som det bl.a. 

er Cefus varemærke, give stemme til de unge.  Det understreges, at rap-

portens datamateriale er tilvejebragt efter første gang, UPV er gennemført 

- altså i foråret 2011-  og derfor kan der allerede være foretaget justeringer, 

som materialet ikke kan vise noget om.

 

SVÆR AT SLIPPE
Og lad det med det samme være sagt; rapporten er velstruktureret, interes-

sant og levende læsning, der vækker til overvejelser og refleksion, og noget 

tyder på, at den også sætter sig spor i politiske rækker. 

 Efter en tilpas og kort indledning om baggrund og intention med loven 

ridses rapportens struktur op. Den er opdelt i tre dele: processen op til UPV, 

selve UPV’en og processen efter UPV. Herefter får læseren en meget over-

skuelig punktvis oplistning af evalueringens konklusioner struktureret ef-

ter ovennævnte tre dele efterfulgt af forfatternes anbefalinger. Den meget 

travle læser kan således føle sig godt orienteret og opfordret til at 

gøre sig sine overvejelser efter blot at have læst rapportens første 

10 sider. 

 Vi tror dog, at man skal have umanerligt travlt for at slippe rap-

porten her. Der er nemlig lagt op til at få udfoldet en analyse af både 

tal og kvalitativt interviewmateriale, som visse steder har karakter af 

tankevækkende narrativer og fortællinger. Særligt stærkt fremstår 

unges udtalelser om utilsigtede konsekvenser, der sine steder vidner 

om, at effekten af UPV i forhold til nogle unge får den stik modsatte 

virkning end tiltænkt. Og ikke overraskende gælder det netop unge, 

som vurderes ikke-parate. Et lille citat fra rapportens analyse af selve 

vurderingen er et markant eksempel: 

”Det er også det, jeg synes er en rigtig dårlig ting med det der 

med ’egnet og ikke-egnet’. Lige så snart du får at vide, at man ikke er 

egnet, så hele ens verden, den forsvinder bare. Og så har man ikke 

mere at kæmpe for. Så tænker man jo, jamen hvorfor skal jeg komme 

i skole i morgen, fordi jeg er ikke-egnet, hvad har jeg mere at kæmpe 

for her?” (s. 43)

Såvel tal- som interviewmateriale beskrives og analyseres 

i passende omfang til at give læseren et overbevisende billede af, 

hvordan UPV-projektet er skudt i gang, og hvilke relativt store ud-

fordringer det står overfor. Enkelte overskrifter i analysedelen giver 

et lille indblik i eksempler på udfordringer:

•  Aftagerne omstøder ofte UPV

•  Stor forskel i andel ikke-parate

•  Man bliver stemplet

INGENTING EFTER VURDERINGEN?
Samlet set beretter rapporten om manglende fælles forståelse af 

UPV blandt aktørerne, og dette sætter sig igennem såvel hos de pro-

fessionelle som hos de unge.  

En udfordring, som ikke direkte italesættes som særlig, men 

dog fremstår central, omhandler processen efter vurderingen og til-

bud til de ikke-parate. I rapporten taler det for sig selv, at afsnittet 

om tilbud til de ikke-parate kun fylder to sider i analysedelen. Der 

er nemlig ikke meget empirisk materiale, når det gælder processen 
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efter vurderingen og tilbud til de unge, der ikke kan gå 

direkte i gang med en ungdomsuddannelse. 

Her synes at være et opmærksomhedspunkt, der 

kalder på ikke kun idérigdom og vejlednings- og pæda-

gogisk faglighed, men også politisk og økonomisk vilje.

RELEVANT FOR ALLE
Rapporten er yderst relevant for alle, der er invol-

veret på alle niveauer i projektet om UPV - vejledere, 

lærere i ungdomsuddannelserne og politikere lokalt 

såvel som nationalt. Vi undrer os dog over, at forskere 

tilsyneladende ikke på noget tidspunkt spørger til el-

ler nævner UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejds-

markedsorientering), som en faktor i bestræbelsen på 

at gøre eleverne klar og parat til at vælge, påbegynde 

og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Af formålet med UEA ifølge Fælles mål for fa-

get (Faghæfte 22) fremgår det, at undervisningen skal 

bidrage til, at eleven opnår kompetencer til at for-

berede uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget 

som en proces, der dels inddrager den enkeltes forud-

sætninger og kompetencer, dels de uddannelses- og 

erhvervsmæssige muligheder på baggrund af samfun-

dets behov. Undervisningen skal medvirke til, at eleven 

opnår erkendelse af egne evner, forudsætninger og 

kompetencer og bliver i stand til at udarbejde en ud-

dannelsesplan til videre uddannelse. 

Dette timeløse fag, som slæber af sted med en 

titel, der for længst har overskredet sidste salgsdato, 

burde og kunne således udgøre et væsentligt bidrag til 

at understøtte de unges læring med henblik på at tage 

vare på og udvikle deres uddannelseskarriere. 

For det må vel være et væsentligt grundlag for 

den uddannelsesparathed, som står til vurdering ved 

overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 
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