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›
Tabergenerationen. De tunge unge. Restgruppen. Vi stempler det stigende antal 
ufaglærte unge som ‘dumme’, mens samfundet får prædikatet ’vidensamfund’. 

Men det nytter ikke at pege fingre ad de unge, når det er uddannelsessystemet, 
der fejler og ikke følger med tiden, lyder det fra to eksperter.

Af Camilla Mehlsen & Mathilde Weirsøe
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 D 
et er svært ikke at smile 
på en ualmindelig smuk 
solskinsdag, hvor Tivoli 
byder på et farveorgie 
af blomster, påfugle og 

candyfloss. Joussef virker også glad, mens han 
sidder midt i den gamle have og fortæller om 
sit arbejde som lærling i et malerfirma, der for 
tiden er i gang med at forvandle Divan 2 til 
restauranten Nimb Terrasse. 

”Jeg har ønsket at være maler siden tidligt i 
folkeskolen. Jeg synes, det er fedt at male og 
holde en pensel. Jeg kan godt lide at arbejde 
med farver,” siger den 18-årige lærling og 
tilføjer: ”Heldigvis bliver jeg også maler.”

Joussefs drøm var ellers uhyre tæt på at 
briste. Han var begyndt på sin uddannelse til 
bygningsmaler på Teknisk Skole og var færdig 
med grundforløbet. Men som flere tusinde 
andre unge kunne han ikke finde en læreplads 
og gik i stå i to et halvt år.

“Jeg lavede ingenting. Jeg følte mig som en 
idiot. Hvad fanden skal jeg nu? Det er spild af 
ens tid bare at vente og vente. To et halvt år, 
der er spildt af ens liv, det er meget, ikke? Jeg 
kunne være færdig med min uddannelse nu,” 
siger Joussef.

uddannelsen til bygningsmaler er normeret 
til tre et halvt år, men når Joussef bliver færdig 
som bygningsmaler i 2012, har det i alt taget 
ham over fem et halvt år.

”Det var meget svært at få en læreplads, og 
jeg fandt den ikke engang selv. Det var Karin 
fra Dansk Byggeri, der fandt den. Folk har 
et dårligt billede af en, der ringer og hedder 
Joussef. Jeg har prøvet mange gange at blive 
afvist i telefonen. Men man har tre måneders 
prøvetid, så de kunne jo godt prøve én af. 
Men hvis jeg hed Kasper eller Brian, havde 
jeg måske haft en bedre chance. Sådan er det 
bare,” siger Joussef.

Hver fjerde unge falder fra
Det er ikke til at sige, hvad der var sket, hvis 
Joussef ikke havde fået en læreplads. Selv aner 
han det ikke, og han havde ingen plan b og 
ingen andre drømme, så han kunne meget vel 
være endt i statistikken over det stigende antal 
unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. 

I dag har én ud af fire ikke fået en ung-
domsuddannelse 10 år efter, at de har forladt 
folkeskolen. Det er ikke motivationen for 
at begynde en uddannelse, den er gal med: 
Hele 97 % af en ungdomsårgang begynder 
en uddannelse efter folkeskolen. Problemet 
er frafald. 

Langt hovedparten af de unge, der aldrig 
får en ungdomsuddannelse, er faldet fra et 
uddannelsesforløb på en erhvervsuddannelse 
som for eksempel uddannelsen til kok, maler, 
murer eller tømrer. En del af dem stopper, 
fordi de har opgivet at finde en læreplads. 
Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd fra oktober 2010 har næsten 18 
procent af en ungdomsårgang påbegyndt en 
erhvervsuddannelse, uden at de har gennem-
ført den 10 år efter folkeskolen.

Skal regeringen nå målsætningen om, at  
95 % af alle unge skal have fået en ung-
domsuddannelse i 2015, handler det om at 
stoppe frafaldet. Men statistikken viser den 
modsatte tendens. Stadigt flere unge får ikke 
en uddannelse, og en del af dem kommer på 
kontanthjælp. I dag er mere end en tredjedel 
af kontanthjælpsmodtagere uden for arbejds-
styrken under 30 år.

Uddannelse er adgangsbilletten
Ifølge Noemi Katznelson, der er leder af 
Center for ungdomsforskning ved DPu, 
Aarhus universitet, er unge uden uddannelse 
en af samfundets allerstørste udfordringer. 
Alligevel ses manglende uddannelse og job i 
dag som et individuelt problem, og de unge 
ser det som deres egen skyld, hvis de ikke får 
en uddannelse.

”Alle unge vil rigtig gerne have en uddan-
nelse. De er godt klar over, at en ungdomsud-
dannelse er adgangsbilletten til arbejdsmar-
kedet og et succesfuldt liv. Men vi har en del 
unge, som desværre forlader folkeskolen med 
en oplevelse af at være blevet vaccineret mod 
al videre uddannelse. De har mistet lysten til 
at skulle noget og har svært ved at se, hvilke 
muligheder de faktisk har,” siger Noemi 
Katznelson, der har flere undersøgelser om 
uddannelse og marginalisering bag sig. Hun 
forklarer videre:

”Vores uddannelsessystem byder på mange 
muligheder. Men de fleste af mulighederne er 
for de elever, der kan honorere de faglige og 
personlige krav, som vores uddannelsessystem 
stiller. For de elever, der har svært ved at følge 
med, byder uddannelsessystemet omvendt 
på langt færre muligheder. Derfor må vi som 
samfund få skabt bedre balance i tingene og 
sørge for, at der kommer flere og bedre tilbud 
til de svage elever. Ellers vokser problemet og 
restgruppen sig bare større og større.”

Giv unge en stemme
Lige nu går en stor gruppe unge rundt og 
mærker konsekvenserne af uddannelses-
systemets manglende rummelighed. De føler 
sig ekskluderet fra det vidensamfund, hvor 
uddannelse er det eneste gyldige adgangskort. 
Og uden adgangskort står de med næsen 
trykket mod vidensamfundets duggede ruder – 
svigtet af uddannelsessystemet og det samfund, 
der i virkeligheden har hårdt brug for dem. 
Men hvem er de – den såkaldte ‘restgruppe’? 
Noemi Katznelson fortæller, at der er overra-
skende lidt viden om, hvem de unge egentlig er.

”Der er så meget snak om 95 %-målsæt-
ningen, men der eksisterer ikke nogen nyere 
undersøgelse, der faktisk fortæller os, hvem 
de unge er. Hvordan ser livet ud fra deres 
perspektiv? Hvad oplever de, vil kunne hjælpe 
dem videre? Det er ikke, fordi svaret alene skal 
findes hos dem, men de bør i hvert fald også 
være en stemme,” siger Noemi Katznelson.

Det første skridt i den retning er, at Center for 
ungdomsforskning er i gang med at evaluere 
’ungepakken 2’ (se faktaboks), hvor forskerne 
blandt andet laver en spørgeskemaundersøgelse, 
der inkluderer, hvordan både de unge, der ikke 
er i gang med en kompetencegivende uddan-
nelse, og de unge, der er blevet erklæret ikke-
uddannelsesparate, oplever deres situation. Men 
ifølge Noemi Katznelson er der også brug for 
mere grundig forskning, som afdækker, hvem 
de unge, som det hele handler om, egentlig er.

Men én ting er sikkert: Det er en meget bred 
gruppe af unge, det drejer sig om. Når én ud 
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ET proletariat 
uden uDDAnnELSE
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i dag får hver femte ung ikke en ungdoms-

uddannelse. Fortsætter udviklingen, ser det 

danske arbejdsmarked sådan ud i 2020:

 183.000 
ufaglærte vil være i overskud

30.000 

faglærte vil mangle 

50.000 

med korte videregå-

ende uddannelser vil 

mangle

81.000 
med mellemlange 

videregående ud-

dannelser vil mangle 

21.000 

med lange videregå-

ende uddannelser vil 

mangle

Kilde: arbejderbevægelsens erhvervsråd. Økonomiske tendenser 2011.

8  asterisk juni 2011



hver femte elev, 
DER FORLADER 
FOLKESKOLEn, 
FåR aldrig En 
unGDOMSuDDAnnELSE 
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af fire ikke har fået en ungdomsuddannelse 10 
år efter, at de har forladt grundskolen, tyder 
det på, at problemet handler om meget mere 
end dumme eller dovne unge. Det er snarere 
systemet, der fejler

Generation Google
Måske skal problemet slet ikke spores hos de 
unge, men i uddannelsessystemet. Taler man 
med en erfaren direktør, der har kontakt med 
tusindvis af unge, så lever uddannelsessyste-
met groft sagt i en anden tid og på en anden 
planet end de unge. 

“Når de unge går ind i skolen, går de ind 
i en helt anden verden, som nærmest er et 
helt andet årtusinde for dem,” siger Anya 
Eskildsen, der er direktør for Niels Brock; én 
af Danmarks største uddannelsesinstitutioner 
med mere end 25.000 kursister og studerende 
i Danmark og over 1.500 studerende i Kina.

”Verden har forandret sig radikalt. 68-gene-
rationen er præget af den tid, de var en del af. 
Det betyder noget for den måde, de opfatter 
samfundet på. De unge, vi har i dag, er et 
produkt af en helt anden tid. De er indfødte 
på computere, hvor vi andre stadig er indvan-
drere. De er vant til at tilgå sig information 
lynhurtigt. De gider ikke læse noget i lang tid. 
De googler det hele. Det er synd, at vi bliver 
ved med at tale om de unge, som om der er 
noget galt med dem. Lad være med at pege på 
de unge. Peg på os. På uddannelsessystemer-
ne, for måske er det os, der ikke har forandret 
os tilstrækkeligt og derfor ikke er i stand til at 
lære de unge noget i den kontekst, der er deres 
verden,” siger Anya Eskildsen.

Computerskolen
Hvor går de hen de unge, der ikke kan finde 
sig til rette på de eksisterende ungdomsuddan-
nelser, dvs. gymnasiet eller erhvervsskolerne? 
P.t. er der ingen hylde til dem i uddannelses-
systemet. Men måske er der håb forude. 

Niels Brock har nemlig besluttet at tage ud-
fordringen op. Sammen med ungdommens 
uddannelsesvejledning (uu) initierer Niels 
Brock et nyt uddannelsestilbud, Compu-
terskolen, der henvender sig til de unge, der 
gerne vil tage en uddannelse, men ikke helt 
har styr på læsning, skrivning og regning. Der 
ligger flere overvejelser bag initiativet, siger 
Anya Eskildsen.

”Vi ser med alvor på Danmarks demogra-
fiske udfordring, der indebærer, at alt for få 
unge fremover skal forsørge for mange gamle. 
Og hvis den ungdomsgeneration bliver endnu 
mindre, når 20 procent af dem holdes uden 
for uddannelse og dermed også uden for ar-
bejdsmarkedet, så vokser problemet sig endnu 
større. Derfor er det vigtigt, at vi klæder flere 
unge på med en uddannelse, der passer til 
dem, og som gør dem i stand til at blive en del 
af fremtidens arbejdsstyrke.”

På Computerskolen vil man forsøge at 
imødekomme de unge ved at undervise på 
deres præmisser. Ifølge Anya Eskildsen er det 
nemlig uddannelsessystemet, der må tilpasse 
sig de unge – ikke omvendt.  

Computerskolen skal køre som forsøg i to 
år. Fra august 2011 oprettes to klasser med 
det nye 1-årige skoleforløb, som skal ruste de 
fagligt svage elever efter 9. klasse. Eleverne får 
kun tre fag på skemaet: it, dansk og talfor-
ståelse. uddannelsen skiller sig ud ved at 
kombinere noget moderne, nemlig it og spil, 
med elementære færdigheder inden for dansk 
og matematik. Men hvem henvender uddan-
nelsen sig mere præcist til? 

“Det er unge mennesker, der har behov 
for at få det helt basale på plads. De skal 
lære at stave til ‘faktura’. Og de skal have en 
grundlæggende forståelse for tal og lige have 
ti-tabellen på plads,” fortæller Anya Eskildsen.

Hvis det går godt efter en 2-årig forsøgsord-
ning, som Niels Brock laver en erfaringsop-
samling på, håber Anya Eskildsen, at det bliver 
et tilbud på skoler landet over. 

Hvorvidt et initiativ som Computerskolen 
reelt kan mindske restgruppen og føre os nær-
mere de 95 procent, vil fremtiden vise. Om 
ikke andet er initiativet udtryk for, at der er en 
villighed i uddannelsessystemet til at tage an-
svar og gøre en indsats for at løse problemet. 

unGE-
PAKKEn 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
i november 2009 indgik 
regeringen en aftale med 
Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og De Radikale 
om at afsætte en halv mil-
liard til at få unge ledige i 

job eller uddannelse. Alle 
unge ledige skal sættes i 
gang inden for den første 
uge på jobcenter. Der er 
iværksat vejledning over 
nettet og mulighed for at 
tage 10. klasse på erhvervs-
skoler. Fra 1. januar 2011 
har alle 15-17-årige pligt til 
at være i uddannelse eller 
beskæftigelse eller deltage 
i aktiviteter, der sigter mod 
at gøre dem parate til en 
ungdomsuddannelse.

95-
PROCEnT 
MåLSÆT-
ninGEn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

i 2015 skal mindst 95 
procent af hver skoleårgang 

gennemføre en ungdoms-
uddannelse. Det fremgår 
af aftalen om globalise-
ringspuljen fra 2006. i 2007 
blev en række initiativer sat 
i gang for at understøtte 
målsætningen. På skoleom-
rådet er der indført intensive 
læseforløb, forsøg med 
undervisningsassistenter og 
lektiehjælp og erhvervsklas-
ser, hvor bogligt svage går 
i skole om formiddagen og 
på arbejde om eftermid-

dagen. På vejlederområdet 
er der også nye initiativer 
– mentorordninger, særlig 
vejledning allerede fra  
6. klasse til elever, der er i 
risiko for at falde fra uddan-
nelse, og introduktions- og 
brobygningsforløb. 
Gennem de seneste ti år 
har tallene for, hvor mange 
der gennemfører en ung-
domsuddannelse, flyttet sig 
meget lidt.

“Det er synd, at vi bliver ved med at tale om 
de unge, som om der er noget galt med dem. 
Lad være med at pege på de unge. Peg på os. 
På uddannelsessystemerne, for måske er det 
os, der ikke har forandret os tilstrækkeligt 
og derfor ikke er i stand til at lære de unge 
noget i den kontekst, der er deres verden.”

adm. direktør anya eskildsen, niels brock
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Valg stresser
Noemi Katznelson ser Computerskolen som 
en god ide og bifalder, at der i de senere 
år er kommet flere forskellige forløb til de 
15-17-årige, der skal hjælpe dem med at blive 
bedre klædt på til en ungdomsuddannelse. En 
væsentlig forklaring på, at unge falder fra, er 
nemlig, at de ikke er klar til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse.

”For mange unge starter direkte på en 
ungdomsuddannelse. Der er meget fokus på, 
at de unge hurtigt skal i gang. Spørgsmålet er, 
om vi har den rette struktur på overgangen 
mellem grundskole og ungdomsuddannelser, 
og om der er de rigtige og tilstrækkelige tilbud 
i overgangen?,” siger Noemi Katznelson.

Netop vejledning af eleverne, så de foretager 
det ’rigtige’ uddannelsesvalg, arbejder man 
hårdt på ude omkring på skolerne, hvor både 
lærere og vejledere gør en ihærdig indsats for 
at klæde eleverne på. Allerede i de sidste år i 
folkeskolen bliver eleverne bedt om at udarbej-
de en plan for, hvad de vil efter 9. klasse. Der 
er løbende obligatoriske samtaler med en vej-
leder, der skal hjælpe dem til at spore sig ind i 
en given retning. Som det er nu, står de unges 
valg mellem erhvervsskole, handelsgymnasiet 
(hhx) eller det almene gymnasium (stx). Men 
derudover skal de unge vælge linje og fag, der 
igen fører dem i en bestemt retning.

På Christiansborg taler man om at indføre 
valg endnu tidligere, så de unge allerede i 
udskolingsforløbet skal følge spor, der leder 
dem i en specifik håndværksmæssig eller bog-
lig retning. Tanken er at gøre de unge mere 
afklarede og parate til at starte på netop den 
ungdomsuddannelse, der passer til dem. Her-
med håber man samtidig at mindske det høje 
frafald på ungdomsuddannelserne. Men er det 
en hensigtsmæssig måde at gå til problemet 
på? Ikke hvis man spørger ungdomsforskeren.

”Selvom det er ment som en vejledning, 
så skal vi ikke være blinde for, at har man 
først valgt en bestemt retning, så lukker det 
samtidig nogle døre for senere hen at bevæge 
sig i en anden retning, og dermed begrænser 
vi reelt de unges muligheder,” påpeger Noemi 
Katznelson, der i stedet ser et behov for at 
skabe mere rummelighed i grundskolen. Det 
skal dels ske gennem et øget fokus på at etab-
lere gode klassefællesskaber og dels ved at øge 
fleksibiliteten i uddannelsessystemet.

Det dur ikke med kloge og dumme
Sideløbende med at elever får flere valgmulig-
heder i skolen, møder elever også mere niveau-
deling end tidligere. Noemi Katznelson ser med 
bekymring på, at man taler om at dele eleverne 
op i grundskolen som svar på den udfordring, 
der er forbundet med en mangfoldig elevskare.

”Vi har ikke brug for at opdele de unge i 
gode og dårlige, kloge og dumme, og sætte et 
mærkat i panden på dem i så tidlig en alder. Vi 
har brug for stærke klassefællesskaber. Og her 
viser forskningen, at klassekammerateffekten, 
hvor de unge – stærke som svage – kan lære 
af hinanden, virker,” siger hun og understre-
ger, at der for hende er væsentlig forskel på 
niveaudeling og undervisningsdifferentiering. 
Hvor niveaudeling skaber en opdelt skole, er 
undervisningsdifferentiering vejen til en rum-
melig skole.

”undervisningsdifferentiering er et spørgs-
mål om, at læreren målretter undervisningen 
til den enkelte elev og har tid, ressourcer og 
overskud til at møde eleven dér, hvor han eller 
hun er. Ved niveaudeling ophæver man klas-
sefællesskabet og skiller eleverne ad. Og det 
sker i en alt for tidlig alder og ofte på et vagt 
grundlag. Du kan jo sagtens være elendig til 
matematik, men dygtig til dansk eller engelsk. 
Derfor er det en enormt farlig tendens alle-
rede dér at putte de unge i kasser, for vi ved, at 
det sætter sig fast og er med til at stigmatisere 
dem. Vi risikerer, at for mange mister modet i 
forhold til al form for videre uddannelse i en 
alt for tidlig alder.”

På Niels Brock mærker man en stigende 
polarisering blandt unge, fortæller Anya 
Eskildsen. Det er baggrunden for, at Niels 
Brock har etableret et elitegymnasium til de 
talentfulde bogligt begavede og nu initierer en 
computerskole til fagligt svage elever.

“Differentiering af undervisning ser godt ud 
på papiret. Men det er desværre ikke muligt i 
den virkelige verden. Det er urimeligt at for-
vente af lærerne, at de skal kunne rumme det. 
Hvis forskellen på eleverne er så kæmpe stor, 
som den er i dag, er det ikke menneskeligt 
muligt at have forventninger til lærerne om, at 
de skal kunne håndtere en undervisning, som 
dækker over store spænd i, hvad eleverne kan. 
Derfor bliver vi nødt til at tænke uddannelses-
systemet anderledes,” siger Anya Eskildsen.

Unge er mindre tolerante
Noemi Katznelson er bekymret over den 
stigende polarisering blandt unge. Hun 
ser, at polarisering fører til lavere tolerance 
blandt eleverne, og det sker på bekostning af 
rummeligheden i klasselokalet.

”Vores forskning peger på, at der florerer 
nogle eksklusionsmekanismer blandt unge i 
dag. Mange stærke elevers tolerancetærskel 
og lyst til at være solidariske i et klassefæl-
lesskab er blevet mindre. Vi ser tendenser til 
individualisering blandt eleverne, som går 
i retning af, at man faktisk ikke gider bruge 
for meget tid på dem, der skal have tingene 
gentaget,” siger Noemi Katznelson og påpeger, 

at den lave tolerance har rod i en mere generel 
samfundstendens, der ikke efterlader megen 
tid til tolerance og fællesskab.

Hun efterlyser i den forbindelse klare 
politiske udmeldinger, der tager stilling til, 
om det er den vej, vi som samfund skal gå. 
Sat på spidsen: Vil vi bakke de stærke elever 
op og sætte dem på et turbofly, mens de svage 
elever står tilbage? Som forsker er hun ikke i 
tvivl: Det vil være en helt forkert vej at gå, da 
det hverken kommer de svage eller de stærke 
elever til gode. Hun opfordrer derimod til, at 
man styrker sammenholdet i klassen.

Hvis uddannelsessystemet skal favne flere 
unge, indebærer det ifølge Noemi Katznel-
son en politisk villighed til at tænke bredt og 
folde problemstillingen ud frem for at placere 
ansvaret ved den ene eller den anden part.

”Man har længe givet erhvervsskolerne 
skylden. Så var det vejledningen. Og nu er det 
så folkeskolens skyld, at så mange unge falder 
fra ungdomsuddannelserne. Det nytter ikke 
noget at tænke så snævert. Vi har at gøre med 
komplekse problemstillinger, der har rod i 
mange områder i samfundet. Og derfor kalder 
udfordringen på en sammenhængende uddan-
nelsespolitik, der spænder over socialpolitik, 
boligpolitik og integrationspolitik. Det er et 
delt ansvar, og derfor skal vi løfte opgaven i 
fællesskab. Ellers kommer vi aldrig i nærheden 
af de 95 procent,” fastslår Noemi Katznelson. 

asterisK tv
Asterisk TV har talt med noemi Katznelson, 
undervisningsministeren og en række uddannelses-
politiske ordførere om 95-procent-målsætningen. 
Vil vi have alle unge med? Hvad kræver og koster 
det? Se udsendelsen om tidens vigtigste valg her: 
www.dpu.dk/tv 

juni 2011 asterisk  11

anya esKildsen
Cand.polit., adm. direktør for 
uddannelsesinstitutionen niels 
Brock. Hun er desuden en ivrig 
samfundsdebattør og har sin 
egen blog på niels Brocks hjem-
meside.

noemi KatZnelson
Lektor og leder af Center for 
ungdomsforskning, DPu, Aarhus 
universitet. Hun forsker i foran-
dringer i ungdomskulturen med 
særlig vægt på unges forhold til 
uddannelse og arbejde. Center 
for ungdomsforskning står for 

at evaluere den politiske aftale ”ungepakke ii” i 
samarbejde med to konsulentfirmaer.


