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Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Forord
Uddannelsespolitisk har der gennem de seneste år været fokus på gennemførelse
og frafald på ungdomsuddannelserne, og her især på erhvervsuddannelserne. Der
er fremført mange hypoteser om årsagen til det store frafald, bl.a. den notoriske
mangel på praktikpladser. Blandt årsagerne nævnes også ofte, at de unge ikke er
tilstrækkeligt rustet fra folkeskolens side til at komme igennem et uddannelses
forløb.
Da frafaldet i dag under alle omstændigheder har nået et niveau, hvor mindst
hver tredje elev ikke gennemfører en påbegyndt erhvervsuddannelse, og da tidligere
analyser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed samtidig har vist, at der er udsigt
til alvorlig mangel på faglært arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked, besluttede
Rockwool Fonden at give en bevilling til et projekt, der nærmere skulle analysere
betydningen af faglige færdigheder.
I projektet er temaet blevet grebet an fra to synsvinkler. Dels er der udarbejdet
en omfattende kvalitativ analyse, hvor der gås i dybden med de unges eget syn på
deres uddannelsesforløb, dels er der lavet et notat, der fra et kvantitativt perspektiv
belyser sammenhængen mellem på den ene side afgangskarakterer i dansk og ma
tematik og på den anden side sandsynligheden for at få succes på en erhvervsfaglig
uddannelse.
I nærværende bog, Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne –kvalitativt
perspektiveret, formidles resultaterne af den kvalitative analyse. Analysen er en del
af Rockwool Fondens projekt Uddannelse, køn og etnicitet og ligger i forlængelse
af projektet LEKS-longitudinal, som bl.a. undersøger uddannelsesvalgene blandt
de 2.342 unge, der gik ud af en københavnsk folkeskole i 2007, og er baseret på
interview med 45 af disse unge. I analysen indgår også en spørgeskemaundersøgelse
med 1.182 af disse unge. Den kvalitative analyse belyser bl.a. hvilken betydning,
de unge oplever, at læsefærdigheder og andre faglige kundskaber har haft for deres
uddannelsesforløb, herunder om manglende faglige kompetencer har været årsagen
til eventuelle frafald og spring fra en uddannelse til en anden. Derudover afdæk
ker analysen også nogle af de forskelle i faglige krav og socialt miljø, som unge på
henholdsvis gymnasiet og erhvervsskolerne oplever.
Arbejdet med at tilrettelægge og analysere interviewene samt formidle resultatet
er gennemført af professor Vibeke Hetmar fra Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU), der takkes for en stor og engageret indsats.

Forord
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Foruden til Vibeke Hetmar vil jeg rette en varm tak til den kreds af samarbejdspartnere i øvrigt, der har medvirket ved fremkomsten af denne bog, se også
forfatterens tak placeret efter dette forord.
Lektor Peter Koudahl, Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet,
har som referee givet faglige kommentarer til manus.
I Rockwool Fondens Forskningsenhed skylder jeg en tak til forsker Camilla
Hvidtfeldt, der ligeledes har læst og kommenteret manus. Formidlingschef Bent
Jensen har stået for kontakten til vores professionelle og tålmodige udgiver, Syddansk Universitetsforlag.
Som ved de øvrige projekter i Rockwool Fondens Forskningsenhed er arbejdet
her gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed – også af Rockwool
Fonden, der sædvanen tro har givet projektet ressourcemæssigt tilfredsstillende
rammer.
Undertegnede skylder derfor Rockwool Fondens personale, inklusive direktør
Elin Schmidt, og ikke mindre Fondens bestyrelse med Tom Kähler som formand,
en varm tak for et godt samarbejde!
København, november 2013
Torben Tranæs
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Forfatterens tak til …
Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed, som gjorde det muligt at gennemføre
den kvalitative del af projektet Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne, og
til Camilla Hvidtfeldt fra forskningsenheden for et fint samarbejde og god respons
undervejs. Tak til Jesper Bremholm (AU), Bettina Buch (AU) og Anne-Katrine
Hansen (AU) for engageret og professionelt gennemførte interview med de unge,
tak til Gitte Holten Ingerslev (AU), Peter Koudahl (AAU) og Ulla Højmark Jensen
(AAU) for at bidrage med forskningsbaseret viden om og indsigt i forhold i og
omkring ungdomsuddannelserne og tak til vejledere og undervisere på Københavns
Tekniske Skole, som ikke alene åbnede dørene for mig ind til værkstederne, men
som samtidig brugte tid på at fortælle mig om deres fag, undervisning og elever
på måder, som gjorde, at jeg hver gang gik derfra med oplevelse af at være rigtig
godt informeret. Endelig skal der lyde en tak til Peter Allerup og André Torre for
de mange års samarbejde om det statistiske materiale.

Forfatterens tak til …
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Indledning
Formålet med denne bog er at belyse samspillet mellem på den ene side de krav
og forventninger, der stilles til de unge på deres ungdomsuddannelser, og på
den anden side de forudsætninger og holdninger, de unge kommer med efter
folkeskolens 9. klasse. Bogen er en del af Rockwool Fondens forskningsprojekt
Uddannelse, køn og etnicitet og bidrager samtidig til forskningsinitiativet LEKSlongitudinal, som forskere ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet står for i samarbejde med Københavns Kommune og Rockwool
Fondens Forskningsenhed.
Uddannelsespolitisk er fokus i høj grad på gennemførelse og frafald på ung
domsuddannelserne, ikke mindst på erhvervsuddannelserne, hvor nye tal ifølge
Ministeriet for Børn og Undervisning (september 2013) viser, at frafaldet på er
hvervsuddannelserne er steget til 48 %.1 Der er i den forbindelse rigtig mange bud
på, hvorfor så mange unge ikke fuldfører den erhvervsuddannelse, de er begyndt
på. Manglen på praktikpladser angives for eksempel som en væsentlig årsag, idet
unge uden praktikplads ikke kan komme videre fra et afsluttet grundforløb, men
også spørgsmålet om, i hvor høj grad de unge er rustede til at møde de krav, der
stilles på uddannelserne, fylder en del i den offentlige debat. Her er det især de
unges læse- og matematikfærdigheder eller manglen på samme, der trækkes frem
som en af hovedgrundene til, at så mange falder fra. Det påpeges også, at klasserne
på erhvervsuddannelserne aldersmæssigt og socialt ofte er meget forskelligt sam
mensat, og at det derfor kan være vanskeligt for nogle af de unge at finde sig til rette
socialt i gruppen. Et større forskningsprojekt for Det Strategiske Forskningsråd,
Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem, konklu
derer følgende:

1. http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/~/UVM-DK/Content/
News/Udd/Erhvervs/2013/Sep/130904-Frafaldet-paa-erhvervsskolerne-er-stigende. (13.09.13).
I det nyligt afsluttede forskningsprojekt Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem peges der på, at der ikke findes et fælles begreb for frafald, og at frafaldet derfor
svinger mellem 30 % og 45 %, alt efter hvilken opgørelsesmetode der anvendes. (Nielsen et al.
2013: 7).
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Frafald har vist sig at være et komplekst og mangesidet problem, som både handler
om erhvervsskolerne, undervisningen, lærerne, de unges sociale baggrund og deres
folkeskoleerfaringer, vejledningen, arbejdsmarkedet og adgangen til praktikpladser –
samt en række andre faktorer. (Jørgensen 2011: 11)

I denne bog præsenteres resultater af en kvalitativ undersøgelse, der omfatter in
terview med 45 unge 4½ år efter, at de gik ud af 9. klasse i 2007, samt supplerende
interview med vejledere og undervisere på teknisk skole og med forskere med fokus
på ungdomsuddannelserne. Udsagnene i interviewene holdes op mod elevernes
svar i spørgeskemaundersøgelsen.
Som udgangspunkt for interviewene har vi stillet følgende spørgsmål:
1. Hvilke læse- og skrivekrav møder de unge på deres ungdomsuddannelse, og
hvilken betydning har det for deres uddannelsesstatus?
2. Når en ung springer fra en ungdomsuddannelse, hvad er da hans eller hendes
begrundelse og baggrund for dette?
Som led i interviewene med de unge spurgte vi desuden til deres erfaringer fra
folkeskolen og til de undervisningsformer, de har været præsenteret for både her
og på deres ungdomsuddannelser. Endvidere bad vi dem give en beskrivelse af,
hvordan de har fungeret som elever på de forskellige uddannelsesniveauer. Det
viste sig, at flere af dem har fungeret på én måde som elever i folkeskolen og på en
markant anderledes måde på ungdomsuddannelsen, og det har ført til endnu et
spørgsmål, som behandles i denne bog:
3. Hvordan er forholdet mellem de måder, hvorpå de unge har fungeret som elever
i folkeskolen, deres valg af ungdomsuddannelse og deres holdninger og indsats
på denne?
Bogen skriver sig dermed ind i et forskningsfelt, der undersøger de unges begrun
delser for valg og fravalg, og som samtidig interesserer sig for de undervisnings
kulturer, der findes på henholdsvis de gymnasiale uddannelser (fx Beck & Gottlieb
2002; Ulriksen, Murning & Ebbensgaard 2009; Skovgaard et al. 2011; Murning
2013) og på erhvervsuddannelserne (fx Koudahl 2005; Pless & Katznelson 2007;
Brown, Vestergaard & Katznelson 2011; Jørgensen 2011). Den kvalitative analyse,
som bogen her præsenterer, skal forstås som et bidrag til denne forskning, idet
analysens fokus er på læsning og på folkeskolen.

Indledning

13

Resumé
Bogen er struktureret i tre dele, der forholder sig til hvert sit af de tre ovenstående
spørgsmål, samt et tillæg:
I DEL I, Læse- og skrivekrav på ungdomsuddannelserne, bringes nogle af de
udsagn, hvormed de unge forholder sig til de læse- og skrivekrav, de har mødt
på deres ungdomsuddannelser, og til spørgsmål om, i hvilken grad de har følt
sig rustet til at imødekomme dem. Det konstateres, at det kun er få, der omtaler
kravene til læsning som et problem, og at ingen i materialet begrunder spring fra
en ungdomsuddannelse med for ringe læse- og skrivefærdigheder.
DEL II, Begrundelser for spring fra en ungdomsuddannelse, indledes med en
definition af betegnelsen at springe fra, som den anvendes i bogen. De unges begrun
delser for at springe fra en uddannelse peger på fem forskellige forhold, der spiller
en væsentlig rolle for de unges status i ungdomsuddannelsessystemet: 1) privatliv
og helbred, 2) det sociale og forholdet til klassekammeraterne, 3) uddannelsens
indhold, form og niveau og de unges interesse og indsats, 4) at vælge sin fremtid
og 5) mulighed for praktikplads. De unge, der var sprunget fra en gymnasial ud
dannelse, lagde vægten på 1), 2) eller 3), mens de unge, der var sprunget fra en
erhvervsuddannelse, især pegede på aspekter inden for 3), 4) og 5).
I DEL III, Unges positioneringer og refleksioner over positioner i folkeskole og på
ungdomsuddannelse, introduceres begreberne positioner og positioneringer som
grundlag for at forstå samspillet mellem de undervisningsmæssige tilbud, de unge
har fået henholdsvis i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og de måder,
hvorpå de har forholdt sig til dem. De unge bliver her placeret i en af tre grupper,
der baserer sig på beskrivelserne af de måder, hvorpå de har fungeret som folke
skoleelever. Med udgangspunkt heri bringes deres udsagn om valg af ungdomsud
dannelse og begrundelser herfor og om de tilbud, de har fået i folkeskolen. For hver
gruppe bringes desuden eksempler på unge, der markant har ændret holdning til
og indsats i undervisningen.
I tillægget, DEL IV, Færdigheder, kompetencer og kulturer i ungdomsuddannelserne, er det vejledere og undervisere fra teknisk skole, der fortæller om eleverne,
undervisningen, deres håndværk og den kultur og de kompetencer, som deres
håndværksfag repræsenterer.
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Denne bog og LEKS-longitudinal
LEKS-longitudinal indgår som et delprojekt i LEKS (Læring og Evaluering i de
Københavnske folkeSkoler), som er et følgeforskningsprojekt i forbindelse med de
tre PISA-undersøgelser, som er gennemført i Københavns Kommunes 9. klasser i
henholdsvis 2004, 2007 og 2010. LEKS-longitudinal har fokus på den årgang, der
deltog i PISA-København 2007. Årgangen tæller i alt 2342 elever, som vi har fulgt
fra august 2004, hvor de begyndte i 7. klasse, til december 2011, dvs. 4½ år efter,
at de gik ud af 9. klasse.

Statistisk materiale
Det materiale, som den statistiske del af LEKS-longitudinal trækker på, omfatter:
• registeroplysninger om elevernes socioøkonomiske baggrund, deres sprog (et
sprogede/tosprogede) og køn
• elevernes præstationer ved to TL-læseprøver fra henholdsvis 7. og 8. klasse.
• elevernes scorer i PISA-København 2007
• karakterer ved de afsluttende prøver i 9. klasse
• oplysninger om de unges uddannelsesstatus efter 9. klasse, herunder om de
er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, valg af ungdomsuddannelse,
gennemførelse, afbrud og skift indtil december 2011
• 1182 besvarelser (60 % af årgangen) på en spørgeskemaundersøgelse gennem
Danmarks Statistik fra december 2010 om de unges uddannelsesstatus, valg og
fravalg samt deres erfaringer fra folkeskolen
Der er udarbejdet en rapport, der bygger på oplysninger om de unges bevægelser
ind og ud af uddannelsessystemet til og med december 2010 samt en tillægsrap
port, der medtager oplysninger om de unges uddannelsesstatus året efter, dvs. i
december 2011.2

Kvalitativt materiale
I december 2011 og januar 2012 gennemførte vi de 45 interview med unge fra
årgangen. Det er disse interview, der udgør det empiriske materiale i denne bog.
Informanterne blev fundet på følgende måde:
På baggrund af registeroplysninger blev den gruppe unge, der havde deltaget
i spørgeskemaundersøgelsen, og som her havde givet tilsagn om, at Danmarks

2. Allerup, P., Torre, A. & Hetmar, V. (2012) og Hetmar, V., Allerup, P. & Torre, A. (2012).
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Statistik kunne kontakte dem igen, inddelt i seks grupper, tre grupper for unge på
gymnasiale uddannelser og tre grupper for erhvervsuddannelserne:
• unge, der var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse uden skift
• unge, der hverken var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse
• unge, der var sprunget mellem to eller flere ungdomsuddannelser
Første stikprøve bestod af 120 tilfældigt udvalgte unge fordelt på de tre grupper og
i forholdet 2:1 for henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
Alle aftaler med de unge om interview blev foretaget gennem Danmarks Stati
stik, og alle interview blev gennemført samme sted. I alt 24 unge nåede frem til de
aftaler, de havde indgået, og det var under halvdelen af dem, der havde indvilget i
at komme.
Derefter blev der udtrukket endnu en stikprøve og lavet nye aftaler, denne gang
i form af telefoninterview, og her fik vi gennemført yderligere 21 interview. Vi
konkluderede, at det var ganske vanskeligt og temmelig tidsrøvende at få de unge
til at deltage, men vi vurderede samtidig, at de interview, vi havde fået, gav os et
mangfoldigt billede af de forhold, vi var interesserede i at undersøge.
Interviewene var semistrukturerede med støtte fra en interviewguide og blev
gennemført af fire personer fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, to ph.d.studerende, en forskningsassistent og mig, der som leder af projektet har stået for
design, interviewguide, analyser og fortolkninger. Guiden var organiseret ud fra
følgende hovedemner:
1. Generelle spørgsmål til ungdomsuddannelsen, fx:
– Hvad har haft betydning for dine tilvalg og fravalg?
– Fortæl om din opfattelse af den eller de ungdomsuddannelser, du har været
i gang med siden folkeskolen.
– Hvad har betydet mest for dig på ungdomsuddannelsen?
2. Mere specifikke spørgsmål til ungdomsuddannelsen, fx:
– Hvordan har du fagligt følt dig rustet til at møde krav og forventninger på
din uddannelse?
Derefter en række spørgsmål om krav og forventninger til læse- og skrivefær
digheder samt færdigheder inden for matematik og naturfag.
3. Spørgsmål til tiden i folkeskolen, fx:
Spørgsmål til, hvordan den unge er blevet undervist i folkeskolen i læsning,
skrivning, matematik og naturfag. Desuden:
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– Hvad husker du om den klasse, du gik i?
– Hvad du fik mest ud af i folkeskolen? Hvad havde du gerne undværet?
4. Afsluttende spørgsmål:
– Hvordan vil du beskrive dig selv som folkeskoleelev?
– Hvordan vil du beskrive dig selv som elev på en ungdomsuddannelse?
– Hvordan vil du beskrive dig selv som aktør på arbejdsmarkedet?
– Vil du med ét ord karakterisere din oplevelse af din tid i folkeskolen?
De første 24 interview, hvor vi mødte de unge ansigt-til-ansigt, varede mellem 45
og 60 minutter, mens de sidste 21 telefoninterview typisk varede ½ time hver. I
alt 17 kvinder og 28 mænd har bidraget til interviewmaterialet, og de fordeler sig
nogenlunde ligeligt mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.
Der er desuden gennemført interview med vejledere og undervisere på teknisk
skole og med forskere i ungdomsuddannelser og ungdomsuddannelsesproblema
tikker. Valg af disse informanter er sket på baggrund af professionelt kendskab
(forskerne) eller ved hjælp af vejledere på teknisk skole, som har været behjælpelige
med at lave aftaler med undervisere på værksteder med relevans for de erhvervs
uddannelser, der er repræsenteret i interviewene med de unge. Nogle af de infor
mationer, vi har fået igennem disse informanter, præsenteres undervejs i bogen
som perspektivering af de unges udsagn. I DEL IV er det udsagn fra vejledere og
undervisere på teknisk skole, der præsenteres.

Kommentarer
Selv om stikprøverne var tilstræbt repræsentative for den samlede gruppe – dog
med hovedvægt på unge, der var i gang med en erhvervsuddannelse – har vi ikke
fået kontakt med de mest udsatte unge på årgangen, hverken i spørgeskemaun
dersøgelsen eller i interviewene. Forbehold i den forbindelse markeres undervejs
i bogen.
Der er dog en rimelig konsistens i de unges beskrivelser, således at det billede,
der tegnes af de unges forhold til folkeskolen og ungdomsuddannelserne, i sin
brogethed alligevel viser nogle tydelige konturer.

Indledning
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ungdomsuddannelserne
Indledning
PISA-København 2007 er baseret på den internationale PISA-2000, hvor elevernes
læsekompetencer var i fokus. I OECD er læsekompetence (reading literacy) oversat
til dansk defineret på denne måde:
At være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem
dette at opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand til at
deltage i samfundslivet.
(Andersen et al. 2001: 55)

For at være læsekompetent i den forstand skal man ikke alene kunne afkode og for
stå ordene, man skal også kunne “anvende det læste i en sammenhæng” (ibid.: 54).
Denne forståelse af læsekompetence skærpes, kan man sige, gennem etableringen
af et perspektiv, som har vundet indpas inden for international literacy-forskning,
og som tillader en forståelse af literacy som forskellige former for social praksis.
Med en sådan forståelse vil man først og fremmest interessere sig for, hvordan
literacy indgår i forskellige sociale situationer, og hvordan forskellige former for
literacy genkendes som meningsfulde – eller det modsatte – inden for forskellige
sociale domæner.
I en amerikansk rapport fra 2002, der på baggrund af en gennemgang af læse
forskningen samler op på den forskningsbaserede viden om læseforståelse, kredite
res de sociokulturelle perspektiver for at bidrage til en sådan forståelse. Her lægges
der vægt på, at læsere kan positionere sig forskelligt, og at man for at positionere
sig som ‘god læser’ må mestre nogle færdigheder, der genkendes som relevante og
meningsfulde for andre inden for det sociale domæne, læsningen udfolder sig i
(RAND Reading Study Group 2002: 78). Med et sådant perspektiv ses læsekompe
tence som et kontekstforankret fænomen, idet det antages, at tekster læses forskel
ligt alt efter, i hvilke sociale domæner læsningen udfolder sig. Der er for eksempel
forskel på at læse en tekst på eget initiativ som fritidslæsning hjemme i lænestolen
og at læse den samme tekst som forberedelse til et undervisningsforløb. Der er
tale om to forskellige domæner, der hver især byder på forskellige muligheder og
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begrænsninger, og som derfor kalder på forskellige læsemåder og læsestrategier.
Man kan i den forbindelse sende en tanke til en gammel kending inden for littera
turpædagogikken, J.A. Appleyard, der i 1990 skrev Becoming a Reader, hvori han
giver et bud på de udviklingsstadier, en litteraturlæser i bedste fald gennemløber.
Som sidste trin på udviklingsstigen sætter han ‘den pragmatiske læser’, som han
forstår som den læser, der er i stand til at vælge sin læsemåde alt efter domæne,
situation og formål.
I en læsetest er det ikke muligt at imødekomme en sociokulturelt inspireret in
sisteren på at inddrage domæne og kontekst i vurderingen af elevernes læsninger af
testens tekster, og derfor – set med det perspektiv – kan der sættes spørgsmålstegn
ved den antagelse, at testresultater og karakterer ved de afsluttende prøver fortæller
tilstrækkelig meget om, hvordan eleverne vil klare sig i læsning i de domæner, de
senere møder på deres ungdomsuddannelser. Så når vi har spurgt de unge, hvor
dan de oplever, at deres læsefærdigheder fungerer på deres ungdomsuddannelse,
er det ikke ud fra en forventning om, at deres svar nødvendigvis matcher deres
testresultater eller læsekarakterer. Men vi har interesseret os for, hvordan de unge
opfatter læsning som en vej til at begå sig på en ungdomsuddannelse, og hvilke
læse- og skrivekrav de har været stillet over for.

Spørgeskemaundersøgelsen om læsning og skrivning
1182 unge har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført december
2010, altså 3½ år efter, at de unge gik ud af 9. klasse.

Elever, der er sprunget fra en ungdomsuddannelse
De unge, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, og som tidligere havde afbrudt en
ungdomsuddannelse, blev bedt om at markere, hvilke af nedenstående fem udsagn
der matchede deres opfattelse af den afbrudte uddannelse. Antal og procent enige
fordelt mellem unge, der har afbrudt en gymnasial uddannelse, og unge, der har
afbrudt en erhvervsuddannelse, fremgår af tabellen.3

3. Denne og de følgende tabeller, der refererer til spørgeskemaundersøgelsen, er lettere omarbejdede
udgaver af de tilsvarende tabeller i Allerup, Torre & Hetmar 2012:43 ff.
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Gymnasiale
uddannelser

Erhvervs
uddannelser

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervs
uddannelser

Procent

Procent

Antal

Antal

Det var svært at følge med

40 %

25 %

23/58

22/88

De tekster, vi skulle læse, var for svære

21 %

12 %

12/57

10/83

De tekster, vi skulle skrive, var for
svære

24 %

19 %

14/58

16/84

Min viden i matematik var ikke god
nok

54 %

37 %

30/56

29/78

Min viden i naturfag var ikke god nok

55 %

38 %

30/56

24/63

Afbrudt ungdomsuddannelse
Procent og antal enige på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne

Note: I alt 146 unge har forholdt sig til udsagnene. Tallene i de to sidste kolonner angiver følgende: antal enige/antal
besvarelser.

Udsagnene “De tekster, vi skulle læse, var for svære” og “De tekster, vi skulle skrive,
var for svære” er de udsagn, som de færreste er enige i. Og selvom 40 % af de
responderende unge, der har afbrudt en gymnasial uddannelse, er enige i, at det
var svært at følge med, er der kun 21 %, der tillægger teksterne en uoverkommelig
sværhedsgrad. Blandt de responderende unge, der har afbrudt en erhvervsuddan
nelse, markerer kun 12 %, at de har haft problemer med tekstlæsningen. Til gen
gæld er manglende viden i matematik og naturfag topscorere blandt de unge, der
har afbrudt en ungdomsuddannelse, ikke mindst på de gymnasiale uddannelser.

Elever, der var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse
Vi har stillet tilsvarende spørgsmål til de unge, der i december 2010 enten var i gang
med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse, og her var svarmønstret således:
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Erhvervs
uddannelser

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervs
uddannelser

Gymnasiale
uddannelser

Procent og antal enige på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne

Procent

Procent

Antal

Antal

Jeg må/måtte arbejde meget for at
følge med

51 %

61 %

77/151

444/728

Mine læsefærdigheder er så gode,
at tekstlæsning ikke er/var noget
problem

83 %

90 %

123/148

657/730

Mine skrivefærdigheder er så gode,
at skriftlige opgaver ikke er/var noget
problem

84 %

84 %

122/145

612/729

Min viden i matematik er så god, at
matematik ikke er/var et problem

68 %

56 %

90/132

398/711

Min viden i naturfag er så god, at
naturfag ikke er/var et problem

55 %

62 %

55/100

428/690

I gang med eller fuldført ung
domsuddannelse

Note: I alt 881 unge har forholdt sig til udsagnene. Tallene i de to sidste kolonner angiver følgende: antal enige/antal
besvarelser.

Mellem 83 og 90 % af de unge, der har reageret på udsagnene om læsning og skriv
ning, vurderer altså, at deres læse- og skrivefærdigheder har slået fint til.

Læse- og skrivekrav på de gymnasiale uddannelser
Der er forskel på krav og forventninger til eleverne på de forskellige gymnasiale
uddannelser, idet stx, hf og studenterkursus repræsenterer almene studieretninger,
mens htx og hhx er mere erhvervsrettede:4

4. Opstillingen er hentet fra: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddan
nelser/Fakta-om-gymnasiale-uddanelser/Kort-om-de-gymnasiale-uddannelser.
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•
•
•
•

Stx (studentereksamen, det almene gymnasium)
Hhx (højere handelseksamen)
Htx (højere teknisk eksamen)
Hf (højere forberedelseseksamen)

Den højere forberedelseseksamen kan også tages som hf-enkeltfag.
Stx, hhx og htx varer tre år og optager unge, der har fuldført grundskolens niende klasse. Hf varer
to år og optager personer, der har fuldført grundskolens tiende klasse.
Stx og hf-uddannelserne indeholder en bred fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og
samfundsvidenskab.
Hhx-uddannelsen fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination
med fremmedsprog og andre almene fag.
Htx-uddannelsen fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination
med almene fag.

I interviewmaterialet er det især de almene studieretninger, der er repræsenteret,
så det er dem, der fokuseres på i det følgende.
Undervisningen på de almene gymnasieretninger skal – ud over at opfylde sit
almendannede formål – sikre, at eleverne udvikler såkaldt generel studiekompetence,
som skal sætte dem i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. Studie
kompetence defineres af Steen Beck og Birgitte Gottlieb som evne, lyst og indsigt i
forhold til at gennemføre en videregående uddannelse (Beck & Gottlieb 2002, bind
1: 11). De to har efterfølgende opstillet en model over de elementer, som indgår i
en sådan kompetence. Elementerne er opdelt i 1) faglig kvalifikation og kompe
tence, 2) personlig kompetence og 3) interpersonel kompetence (Beck & Gottlieb
2002, bind 2: 92). Under faglig kvalifikation og kompetence nævnes blandt andet
indsigt i og kendskab til fags stofområder, spørgeformer og analytiske redskaber,
abstraktionsevne, metakognition, evne til at finde, vurdere og sortere informationer
og viden om, hvad det er væsentligt at kunne i forskellige læringsrum. Krav og
forventninger til læse- og skrivefærdigheder formuleres ikke direkte, men det er
åbenlyst, at eleverne må beherske læsning og skrivning på forholdsvis højt niveau,
hvis de skal kunne leve op til krav af denne art, for der må læses meget.
Om undervisningen på stx siger en gymnasieforsker blandt andet følgende:
• Det, man forlanger på gymnasiet, og som er et stort krav, er, at eleverne selv
skal finde de tekster og det teorigrundlag, de vil analysere teksterne ud fra. Det
vil sige, at man som elev ud fra den valgte teori skal finde de begreber, som
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man vil sammenholde med det, man analyserer. Det har jo så hurtigt vist sig,
at det kan en gymnasieelev ikke gøre selv – det kræver en meget grundig ind
føring og hjælp til at finde relevant teori, og det kræver en lærer, der kan sige:
Du interesserer dig for disse områder, hvordan kan du finde en teori, der kan
sige noget om det? Det kræver desuden kompetence til at søge på nettet og på
biblioteket og til at kunne stille spørgsmål som: Hvem er ophavsmanden, hvor
valid er teksten?
Der er tale om, at der på de gymnasiale uddannelser stilles andre typer krav og
forventninger til elevernes literacy, end de unge er vant til fra folkeskolen. I DEL
III bringes da også flere udsagn fra unge, der, efter at de er begyndt på en gym
nasial uddannelse, er blevet opmærksomme på, at det at forholde sig til tekster i
folkeskolen er noget andet end på en gymnasial uddannelse.
Men hvad siger de unge om de læse- og skrivekrav, de møder på deres gymna
siale uddannelser?

De unges udsagn om læsekrav
26 af de unge, som stillede op til interview, har erfaringer fra en gymnasial uddan
nelse, strækkende sig fra et samlet forløb til blot nogle måneders tilstedeværelse.
Det gennemgående billede i materialet er, at de unge finder, at læsning er en vigtig
del af det, man foretager sig på gymnasiet. Der er dog et par modifikationer:
• Det er da vigtigt at kunne læse, men jeg synes, det er blevet kørt lidt op – som
om det har en større grad af vigtighed, end man føler, det har, når man kommer
videre i gymnasiet.
• Jeg føler ikke, at læsning har fyldt så meget – jo, det har den selvfølgelig indimel
lem. Altså, læsning har været en del, men så har der også været klassediskussion
og læreroplæg. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man læser nogle ting og nogle
førstehåndskilder.
Men for langt de fleste er læsning vigtig, fordi den er en kilde til viden. Mange
taler om læsning generelt som en forudsætning for det at studere og for at kunne
følge med i gymnasiet, fx:
• Læsning er helt klart vigtig som kilde til viden. Når man studerer, så læser man,
det hænger sammen.
• Læsning er rimelig vigtig, fordi der er meget, man skal læse, og i de tunge fag,
historie og psykologi fx, skal man tit læse mange sider. Det skal man også i
dansk og engelsk, hvor man skal læse mange tekster.
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• Det er nok det vigtigste, for hvis man ikke er så god til at læse, har man et rigtig
stort problem. Især i gymnasiet, hvor man skal sidde og læse op, og hvis man
har det dårligt med at læse op, så er man allerede bagud der, for så har man
ikke lyst til at møde op til de timer, og det kan sgu gå meget galt.
• Der, hvor jeg går, kan man tage fag på fleks, hvor man får opgaver over com
puteren. Læsning er det vigtigste, ellers bliver det svært.
Et par af de unge ser på læsning i en lidt bredere sammenhæng end blot det at læse
for at leve op til undervisningens krav og forventninger, fx:
• Det er vigtigt, at man læser nogle ting og nogle førstehåndskilder, fordi læreren
altid vil være lidt subjektiv på en eller anden måde, og man vil lade sig overbevise
mere af en lærer, der står og snakker, end af det, du læser.
• Jeg synes, læsning er rigtig vigtig, for der er meget læsestof, og fordi den også er
vigtig for at forstå mange ting. Der er så meget, der går hurtigt nu i samfundet,
tingene skal gå stærkt, så hvis man virkelig skal følge med vidensmæssigt, skal
man være dygtig til at læse på en eller anden måde og kunne koncentrere sig
og fordybe sig.
Udsagnene fra de unge, der har budt ind med oplysninger om krav og forventninger
til læsning på deres gymnasiale uddannelser, synes i høj grad at bekræfte hinanden,
idet der er stor enighed om, at der skal analyseres, men også om, at læsekravene
er forskellige fra fag til fag:
• Når du læser en tekst, du får udleveret, ved du, at der er nogle ting, du skal
analysere, og det at analysere er jo meget sværere end at læse en bog, du inte
resserer dig for.
• Det er jo ikke det at læse en tekst, der gør den svær i gymnasiet – man skal jo
ikke bare læse en tekst, man skal analysere den. Der er forskellige emner inden
for de forskellige fag, så selvfølgelig læser man noget forskelligt. I dansk, når
man har et emne, får man forskellige historier eller forskellige bøger med for
skellige noveller i, hvor det sorteres på forskellige måder men stadig inden for
det samme emne. Det er noget andet end de naturvidenskabelige fag, hvor det
bare er fakta – der er kun ét svar.
• I dansk er teksterne meget varierede, der er digte og noveller og alle former for
tekster. Men i kemi er det meget kemisprog, og det er det samme i matematik,
hvor de formulerer sig lidt kringlet, og det er meget det samme.
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• Man skal vel altid tage forskellige briller på, når man læser tekster, alt efter
hvilket fag – med de faglige ting, man har lært. I historie er det vigtigt, at man
tænker på kilderne, og i dansk måske mere vigtigt at tage analysebriller på.
• Hvis jeg skal læse en fagtekst – fx i fysik eller naturgeografi – er jeg nødt til lige
at indstille hjernen på, at det her er noget, jeg skal relatere til på den her måde.
Skal jeg læse en novelle eller en skønlitterær tekst, er det ikke på samme måde,
for det kan jeg bedre slappe af ved.
Ud af de 26 gymnasieelever i materialet har kun seks fuldført uddannelsen på
normeret tid uden at skifte institution undervejs. Fem af dem har helt droppet en
gymnasial uddannelse og er enten begyndt på en erhvervsuddannelse eller – i et
enkelt tilfælde – på et ufaglært arbejde. De resterende er enten gået fra en gymnasial
uddannelse til en anden eller fra et gymnasium til et andet.
Tre kvinder, heraf to tosprogede, har gennemført en gymnasial uddannelse uden
afbrud eller skift, og alle tre fortæller, at de tidligere har haft problemer med læsning
(og for de tos vedkommende også med det danske sprog), men at de undervejs er
kommet efter det. To af dem fortæller, at de har øvet sig i folkeskolen og er blevet
rimelig gode læsere, mens den tredje kvinde siger, at hendes læsefærdigheder af
hænger af de tekster, hun skal læse. Ikke desto mindre ligger to af de tre kvinder i
bunden både med hensyn til PISA-scorer og karakterer ved de afsluttende prøver.
Derudover er der kun en enkelt, der var i gang på en gymnasial uddannelse, der
mener, at han har haft problemer med læsningen på ungdomsuddannelsen. Han
siger:
• Jeg er blevet testet næsten ordblind, men jeg synes ikke, jeg har nogen problemer
med det, så det stof, vi får smidt i hovedet, det har været nemt nok, synes jeg.
Fire af de 26 unge havde en PISA-score på niveau 1, tretten af dem scorede på niveau
2 og ni på niveau 3. Karaktererne ved den afsluttende læseprøve fordelte sig mellem
5 og 11 med en repræsentant for hvert af yderpunkterne, fem med karakteren 6,
fire med karakteren 10 og resten fordelt mellem 7 og 9.5
De unge gymnasieelever synes altså ikke at opfatte kravene til deres læsefær
5. PISA-konsortiet opererer med 6 forskellige niveauer for læsedelen af PISA-testen, inddelt efter
læsescorerne. For overskuelighedens skyld har vi reduceret de 6 niveauer til 3 ved at slå niveauerne
sammen to og to. Det betyder, at de elever, der i vores materiale er placeret på PISA-niveau 1, har
en læsescore på under 407,5 point. Eleverne på PISA-niveau 2 har en læsescore mellem 407,5
og 552,9 point, og på PISA-niveau 3 er læsescoren over 552,9 point. Karaktererne blev sommer
2007 givet efter 13-skalaen.
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digheder som et problem på trods af, at de læsekrav, de omtaler, og som indirekte
kommer til udtryk i modellen over studiekompetence, må siges at være ganske
høje, og selv om flere af dem ikke imponerer med deres resultater i PISA og ved
den afsluttende prøve. Dette billede synes bekræftet i spørgeskemaundersøgelsen,
hvor vi har inddelt svarene fra de unge, der var i gang med eller havde fuldført
en gymnasial uddannelse, i tre grupper, der henviser til elevernes præstationer i
PISA-Læsning:
I gang med eller fuldført
gymnasial uddannelse

PISAniveau 1

PISAniveau 1

PISAniveau 2

PISAniveau 2

PISAniveau 3

PISAniveau 3

Procent og antal enige fordelt på de tre PISA-niveauer

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Mine læsefærdigheder er så
gode, at tekstlæsning ikke
er/var noget problem

73 %

40/55

89 %

307/345

95 %

262/276

Note: Tallene i de tre antalskolonner angiver følgende: antal enige/antal besvarelser. Med hensyn til PISA-niveauerne, se
fodnote 5.

Ud af de 55 elever med PISA-score på niveau 1, der enten var i gang med eller
havde fuldført gymnasiet, og som havde besvaret spørgsmålene, var de 40 enige
i, at tekstlæsning på den gymnasiale uddannelse ikke var noget problem. Der er
blandt de unge i vores materiale da heller ingen, der begrunder afbrud og skift med
manglende læsefærdigheder, men nok med, at de af forskellige andre grunde fik
svært ved at følge med. Andre begrundelser for afbrud og skift tages op i DEL II.

De unges udsagn om skrivekrav
I Når gymnasiet er en fremmed verden (Ulriksen, Murning & Ebbensgaard 2009)
præsenteres resultaterne af en undersøgelse, der tager afsæt i det forhold, at tilgan
gen af elever i gymnasiet er øget dramatisk fra 1950’erne til i dag, og at det har fået
betydning for sammensætningen af elevgruppen. Langt flere end tidligere kom
mer fra de såkaldte gymnasiefremmede miljøer. På den baggrund har forfatterne
interviewet elever på de gymnasiale uddannelser forskellige steder i Danmark.
Et af interviewenes fokusområder er elevernes forhold til fagene, og her er det i
forbindelse med skrivekravene i gymnasiet specielt interessant, at en række af de
interviewede elever udtaler sig om, at det er svært at finde ud af, hvad der helt præ
cist forventes af dem som skrivere. Det eksempel, der henvises til i nedenstående
uddrag fra bogen, er en omtale af undervisning i faget dansk:
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På den ene side oplever eleverne, at kriterierne er klare nok: Det er fremstillings
formen og sproget, som er vigtigt. På den anden side er det lukket land for dem,
hvad det vil sige. Eleverne har svært ved at sætte ord på, hvad der kræves af dem.
(Ulriksen, Murning & Ebbensgaard 2009: 52)

En af vores underviserinformanter fortæller, at Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning har fået mange henvendelser fra elever, som beder om hjælp til at
forstå de kriterier, de møder på gymnasiet, for hvad betyder ‘en analyse’? Mid
delklasseelever kan forholde sig til det, siger hun, men det kan unge fra andre
sociale miljøer ikke. Disse elever har problemer med at afkode kriterierne for, at
de tekster, de producerer, lever op til kravene. Om dette skriver Ulriksen, Murning
& Ebbensgaard følgende:
Arbejdet med at afkode kriterierne kan også kompliceres af, at der er forskel på
lærerne. Det bliver meget synligt i nogle af de tværgående AT-forløb, hvor lærerne
anlægger forskellige kriterier, og et andet eksempel er en pige (hf3), som fortæller, at
den ene lærer vil have mere sammenhæng, mens den anden synes, det er fint nok,
som hun skriver nu. (Ulriksen, Murning & Ebbensgaard 2009: 53)

Vores unge informanter bekræfter den situation, for ikke alene har hvert fag sine
egne analysestrategier, lærerne er også forskellige og forstår forskelligt ved deres
fag og undervisningen i det, siger de.
84 % af de unge, der var i gang med eller havde fuldført en gymnasial uddannelse,
og som besvarede vores spørgeskema, var enige i udsagnet ‘Mine skrivefærdighe
der er så gode, at skriftlige opgaver ikke er/var noget problem’, men hvad siger de
i interviewene om det skriftlige?
For det første mener de, at det er vigtigt at kunne skrive, ikke mindst fordi der
er mange opgaver og eksamener, der kræver skriftlighed:
• Det er vigtigt at kunne skrive godt, for der er mange skriftlige eksamener, og i
undervisningen skal man aflevere mange opgaver, og det giver dårlige karakterer,
hvis man ikke kan skrive, og det er ikke særlig motiverende.
• Skrivning er også vigtigt – kilden til at udtrykke sig og forstå ting, man læser.
Det drejer sig jo om at udtrykke sig så præcist som muligt, og jo bedre, du er til
at udtrykke dig i udgangspunktet, jo bedre opgaver bliver der lavet. De opgaver
tæller rigtig meget.
• Skrivning er lige så vigtig som læsning – det går lidt hånd i hånd, for hvis man
kan læse rigtig godt, kan man også skrive rigtig godt.
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For det andet er der udbredt enighed om, at der skal analyseres, men også om, at
de teksttyper, der skal skrives, er forskellige fra fag til fag. Her er nogle eksempler:
• Kravene til teksterne, der skal skrives i gymnasiet, er væsentlig højere end i
folkeskolen, hvor det ikke er så strukturaliseret [det siger hun], hvordan man
skal skrive et essay eller en kronik – det får man slet ikke at vide i folkeskolen,
men sådan noget bliver skåret meget mere ud i pap i gymnasiet.
• Der stilles rimelig høje krav til de tekster, der skal afleveres. Vi skriver mange
forskellige typer tekster. I sprogfagene er det ofte oversættelser og grammatik
og mange analyser. Man lærer den samme model at skrive ud fra i de forskellige
fag, fx at skrive problemstillinger og synopser. Det er en model, der nok skal
lede frem mod den store skriftlige opgave.
• I de humanistiske fag er det meget analyser af tekster. Teksterne er forskellige,
men fremgangsmåden er meget den samme. I de naturvidenskabelige fag er det
mere rapporter. Læreren fortæller, hvordan en rapport skal se ud, det er samme
fremgangsmåde fra forsøg til forsøg.
• Jeg har fysik, hvor vi skal skrive rapporter. Der er ikke så meget tekst, men man
skal være meget påpasselig med at overholde rapporternes måde at gøre det på.
Så er det mere frit at skrive i engelsk eller dansk.
• Der var nogle naturvidenskabelige afhandlinger, som jo er i et helt andet sprog
end dansk. Det er nærmest de to skrivefag. Så har der været lidt i historie og
samfundsfag.
• Der er forskel på, om man skal skrive en fysikrapport eller en dansk stil. Fysik
læreren går ikke så meget op i det sproglige, men det gør dansklæreren.
De unge er opmærksomme på, at der er forskellige konventioner knyttet til skriv
ning i de forskellige fag på deres gymnasiale uddannelse. De oplever generelt, at
kravene til deres skriftlige produkter er anderledes og på et højere niveau end de
krav, de blev præsenteret for i folkeskolen. På en gymnasial uddannelse bliver man
undervist i, hvordan teksterne skal struktureres i de enkelte fag, og hermed adskiller
skriveundervisningen sig efter fleres udsagn markant fra den skriveundervisning,
de tidligere har deltaget i.
Besvarelserne i spørgeskemaet tyder på, at kravene til de skriftlige produkter
opleves som et lidt større problem end kravene til læsning, men forskellen er størst
for PISA niveau 1-læserne, som det fremgår af nedenstående tabel, der viser svarene
på begge udsagn:
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I gang med eller fuldført
gymnasial uddannelse

PISAniveau 1

PISAniveau 1

PISAniveau 2

PISAniveau 2

PISAniveau 3

PISAniveau 3

Procent og antal enige
fordelt på de tre PISAniveauer

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Mine læsefærdigheder er så
gode, at tekstlæsning ikke er/
var noget problem

73 %

40/55

89 %

307/345

95 %

262/276

Mine skrivefærdigheder er
så gode, at skriftlige opgaver
ikke er/var noget problem

64 %

35/55

81 %

279/345

92 %

253/275

Note: Tallene i de tre antalskolonner angiver følgende: antal enige/antal besvarelser. Med hensyn til PISA-niveauerne, se
fodnote 5.

Der er i materialet ingen af de unge, der begrunder spring fra en gymnasial ud
dannelse med henvisning til problemer med de skriftlige opgaver.

Læse- og skrivekrav på erhvervsuddannelserne
• Man tror, at mange vælger at blive håndværker, fordi de tænker, at de ikke kan
finde ud af matematik, dansk og engelsk, så kan de tage en håndværkeruddannelse,
for det er ikke så svært oppe i hovedet. Og så bliver man overrasket. Når man har
el-lære, er der rigtig meget beregning og rørdimensioneringer og flow igennem
ting og sager – der er rigtig meget beregning. Det er på rimelig højt niveau.
Ovenstående udsagn blev leveret af en ung mand, der var i gang på hovedforløbet
som blikkenslager. Han taler om beregninger inden for el-læren og dermed om
matematik, som ifølge ham er på et højt niveau på uddannelsen. Derimod mener
han ikke, at niveauet i læsning er særlig højt.
Faktisk er der ikke mange af de unge, vi har været i kontakt med, der finder,
at læse- og skrivekravene på erhvervsuddannelserne for alvor er noget at tale om.
Ganske vist kommer der ifølge vores informanter fra erhvervsuddannelserne på
underviser- og vejlederniveau mange unge med læse- og skrivevanskeligheder,
men – som det ofte lyder – “så tager vi den derfra”, fx:
• Så tager vi den derfra. Der er ingen krav om, at de skal skrive, de må gerne
tegne deres processer, hvis det giver mening for dem. Det kan de gøre på ho
vedforløb og i erhvervslivet også. Men de skal kunne visualisere det. Og vi har
også hjælpemidler, og så har vi mentorordningen.
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På de større grundforløbshold på teknisk skole er der som led i den pædagogiske
udvikling etableret særlige hold for unge med svære læse- og skriveproblemer. For
eksempel er der med tilknytning til grundforløbet for tømrere etableret sådanne
hold, som er karakteriseret ved, 1) at der er færre elever end på andre hold, 2) at
grundforløbet er forlænget med 10 uger, og 3) at der fokuseres på det sociale sam
vær og på den enkelte elev og hans eller hendes situation. En værkstedsunderviser
for et sådant hold siger:
• I forhold til ordblindhed hører vi ikke sjældent, at det aldrig er blevet opdaget.
Vi tester dem her på skolen. Nogle er blevet drillet, nogle er blevet kaldt dumme
og har haft dårlig succes og dårlige erfaringer fra folkeskolen. De har ikke fået
lært noget. Der er ikke nogen fag, de er gode i, det er samtlige fag, de har dårlige
karakterer i, så det med skolen hader de.
(…)
De får 30 uger på grundforløbet i stedet for 20 uger. Trefjerdedel af dem har en
ordblindediagnose og får ordblindeundervisning af ordblindelærere fra Statens
Ordblindeskole, og så er der et par stykker med ADHD – man kalder dem
uvorne unger, men de er i bund og grund søde og rare. De har bare aldrig lært at
fastholde sig i noget, tror jeg. Vi lærer dem det her, for vi er meget tålmodige på
det hold her. Igen og igen og igen hiver vi dem ind og prøver at få dem tilbage:
Kom nu, kom nu, og til sidst lykkes det.
Og de har succes med deres ordblindehold, for disse hold har ifølge studievejlederne
procentvis klart det mindste frafald. En af underviserne på et sådant hold siger:
• Det er lykkedes at vende mine elever fra dårlige erfaringer til succes. De skal
lære at læse en tekst, som de skal bruge. De bliver undervist i læse- og skrive
færdigheder. De skriver meget på computeren. De skal afslutte med en rapport
på 6‑7 sider. Det kan godt være, at noget af det er copy-paste fra nettet eller en
af grundbøgerne, men det kræver jo under alle omstændigheder, at de kan læse
det.
En underviser i matematik på et af de almindelige tømrergrundforløb fortæller
følgende om nogle af de læsekrav, de unge møder på hans fag. Han siger fx:
• Lærerne i værkstederne tager fotokopier af de pjecer og de sider, eleverne skal
arbejde med. I forbindelse med spær fx: Hvor stor er afstanden for, at et spær
skal spænde fra den ene mur til den anden, og hvilke krav er der til taghældning?
Jo større spændvidde, jo tykkere og bredere og højere bliver de træstykker, og
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det skal man kunne læse ud af det. Det er mest diagrammer, men der er også
tekst på: Hvor mange søm skal der i hver samling? Samlingerne bliver lavet af
metalplader med en masse huller i, men man skal ikke komme flere søm i end
det er nødvendigt. Det er på grundforløb. Det er avanceret læsning. Da jeg var
i værkstedet, underviste jeg dem også i, hvordan man skal forstå sådan en side
med både diagram og tekst. Alene det at forstå, hvad spændvidde er, det kan
godt være et problem.
Og han fortsætter:
• Det er en del af tømrerens opgaver at skulle læse en arbejdstegning, og der står
en masse beskrivelser på, både materialevalget og de kvalitetskrav, man skal leve
op til, og de skal også kunne læse vejledninger, som tolker bygningsreglementet
fra Statens Byggeforskningsinstitut: Hvis man skal lave spær, skal de opfylde de
og de krav osv. Det er sådan nogle pjecer.
På andre fag lægges der ikke samme vægt på læsning. For eksempel siger en un
derviser på et grundforløb følgende:
• De får et kompendium, men det bliver gennemgået. Jeg viser også nogle ekstra
billeder. Men der er ikke meget læsestof – det er et kompendium på otte sider,
og meget af det er billeder. Det er fagudtryk, der er det vigtige, og de får at vide,
at de fagudtryk, der står i kompendiet, skal de kunne til eksamen.
Ifølge ham handler det ikke om elevernes læsefærdigheder generelt, men om at have
specifik faglig viden og færdigheder, og den viden får de unge først og fremmest
gennem praksis i værkstedet. Men selvfølgelig, tilføjer han, skal de kunne læse og
forstå dansk, og de skal skriftligt dokumentere deres arbejde. Dokumentationen
består af en beskrivelse af, hvad de forventer at få ud af et stykke arbejde ud fra
deres viden om materialerne:
• Det er otte sider, som skal sendes til censor. Der skal være en indledning, en plan
over tidsforbrug, en materialeliste over de ting, de skal bruge, en værktøjsliste
og en tegning over det, de skal lave, og en beskrivelse af, hvordan de vil lave det.
Men hvad siger de unge om de læse- og skrivekrav, de møder på deres erhvervs
uddannelser?

DEL I: Læse- og skrivekrav på ungdomsuddannelserne

31

De unges udsagn om læsekrav
I alt 24 unge i materialet har på et tidspunkt været i gang med en erhvervsuddan
nelse, men kun tre havde på interviewtidspunktet fuldført. Alle tre var gået direkte
fra 9. klasse og havde fuldført uden pauser eller afbrud. Tretten var i gang med en
erhvervsuddannelse, men ikke nødvendigvis den uddannelse, de var begyndt på. To
var gået til en gymnasial uddannelse, og seks havde afsluttet et eller to grundforløb
uden at komme videre i uddannelsessystemet. I det følgende er de unges udsagn
inddelt i forhold til deres uddannelsesstatus på interviewtidspunktet.
Udsagn, hvor unge, der enten var i gang med eller havde afsluttet et eller to grund
forløb uden at komme videre i systemet, fortæller om de læsekrav, de har været
præsenteret for på deres uddannelse:
• Der var ikke meget læsestof – en folder om førstehjælp eller sådan noget. Det
tekniske lærte man mere direkte.
• Man skal jo kunne læse beskrivelserne og tingene. Men teksterne var ikke svære.
• Vi har haft et par skriftlige opgaver, hvor man skulle fremlægge. Men jeg har
gået på hf, så det har været nemt for mig i forhold til dem fra 10. klasse.
• Det lidt svære var, når der var faglige udtryk.
Udsagn, hvor unge, der enten var i gang med eller havde afsluttet et hovedforløb,
fortæller om de læsekrav, de har været præsenteret for på deres uddannelse:
• Man skal kunne læse en installatørvejledning på funktion af anlæg eller en
kedel, eller hvad det nu er, der skal man kunne læse – nogle steder er det fak
tisk engelsk – hvordan det fungerer, og hvad du skal igennem for at få det til at
fungere. Det er, hvad man hovedsagelig skal læse, og ellers er det arbejdssedler,
og det er ikke, fordi de er på højt niveau i læsning.
• Meget af læsningen på uddannelsen går ud på at fortolke det, der står i alle de
der formuleringer. Man skal prøve at forstå det, der står, i stedet for bare at læse
det.
• Vi har noget, der hedder Stærkstrømsbekendtgørelsen, det er en bog på en 1000
sider med alle reglementer, den er lidt besværligt lavet, så den er svær at slå
op i. Der er ok meget faglig tekst, og det kan være svært med den måde, den
er skrevet på. Vi skal nærstudere en tekst, før vi begynder at lave noget. Det er
rimelig høje krav.
• På arbejdspladsen er det også et krav at kunne læse. Fx når et produkt skal
monteres, så skal man vide, hvilke ledninger der skal sidde hvor, og der kan der
sagtens stå et par siders tekst med det.
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Der synes blandt de unge på hovedforløb at være enighed om, at det at kunne læse
er vigtigt, for som nogle af dem siger:
• Læsning er vigtig for uddannelsen og arbejdet bagefter – nok det vigtigste, for
mange gange skal man læse sig frem til tingene. Vi har læst meget på uddan
nelsen, og det har været krævende, men mest i starten.
• Det er ikke læsning, der prioriteres allerhøjest, men det skal være der, fordi man
sagtens kan komme ud for at skulle læse en hel manual for at få et system til
at virke. Det er ikke så smart, hvis ikke man er så god til at læse. Så det er nok
rimelig højt prioriteret, men ikke så højt som matematikken. Læsning er nok
næsthøjest.
• Det kan være udfordrende, når man får en eller anden brugsanvisning på en
gelsk på et eller andet meget giftigt stof, og man skal fatte hvad der står, for det
er meget giftigt.
De fleste unge i materialet går på en teknisk erhvervsuddannelse, men der er også
repræsentanter for HG og et par andre indgange, alle på grundforløb. En af de unge
på HG har givet sit bud på læsekrav på uddannelsen:
• Det er vigtigt at læse, men man skal også snakke, og så skal man fremlægge, og
det er det vigtigste. Og samarbejde. Man skal ikke læse meget.
Fem af de 24 unge, der har været i gang med en erhvervsuddannelse, fortæller, at
de enten har eller har haft nogle, men ikke alvorlige problemer med læsning un
dervejs på uddannelsen, men de øvrige siger, at de ikke har haft nogen problemer.
Med hensyn til scorerne i PISA-Læsning fordeler de sig på følgende måde: Fire
ligger på niveau 1, ti på niveau 2, fire på niveau 3, tre har ikke deltaget i PISA, og
for de sidste tre er scoren ikke oplyst.
Med hensyn til karaktererne ved den afsluttende læseprøve ser billedet således
ud: En fik 10, fem fik 9, en fik 8, tre fik 7, syv fik 6 og en fik 5. Tre deltog ikke i
prøven, og for de sidste tre er karakteren ikke oplyst.
Det skal så tilføjes, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem PISAscorer og karakterer, når man ser på resultaterne individuelt. For eksempel er der
tre, der fik karakteren 7 ved prøven, og heraf scorede de to på niveau 3 i PISA,
mens den sidste lå på niveau 1. Hos andre synes præstationerne at matche noget
bedre. Fx var der ingen af de elever, der fik 10 eller 9 ved prøven, der har scoret
på niveau 1, og ingen med karakteren 6, der har scoret over niveau 2. De fem,
der fortæller, at de har eller har haft problemer med læsningen, ligger lavt i begge
målinger.
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Der er ingen af disse elever, der begrunder deres afbrud og skift med læsepro
blemer.

De unges udsagn om skrivekrav
Der skrives også på erhvervsuddannelserne, men også med hensyn til det skriftlige
er der forskel på erfaringerne fra henholdsvis grundforløb og hovedforløb, idet de
unge, der udtaler sig på baggrund af erfaringer fra et hovedforløb, tilsyneladende
har lidt større respekt for de skriveopgaver, de skal forholde sig til undervejs.
Unges udsagn om skrivekrav på grunduddannelserne:
• På teknisk skole var der nogle få lette ting, hvor man skulle lave skriftlige opgaver.
Det var meget lidt, men måske er det, fordi jeg kun har taget grundforløb.
• På grundforløbet var der ikke meget med at skrive, det var mere at måle og
tilrettelægge dit og dat.
• Vi skulle lave en stil om en træsort. Vi fik alle sammen en træsort, som vi skulle
skrive om. Det var fire-fem sider om en træsort, dens egenskaber og sådan nogle
ting. Det var bare en pligt, og det var ikke meningsfuldt.6
Udsagn om skrivekrav fra unge med erfaringer fra hovedforløb og dermed også
fra praktikken:
• Hvis du skal ud som installatør, skal du kunne skrive tilbud til folk, og af hensyn
til tegnopsætning [det siger han] er det også en god ting, for det er ikke fedt at
få et tilbud, hvor der ikke er noget punktum eller komma. Også med hensyn
til ordforråd, man skal have et rimelig bredt ordforråd.
• Medmindre du er installatør, er det ikke almindeligt, at du som svend laver ma
nualer eller vejledninger til anlæg. Men på hovedforløbet skal man lære at lave
nogle ordentlige brugervejledninger, som er let forståelige for kunden, og som
samtidig forklarer alting. Det kan godt være svært, fordi det er lange, tekniske
ord.
• Vi har haft projektopgaver på uddannelsen, hvor vi skulle lave en skriftlig del
og en praktisk del.
6. Denne unge mand omtaler den skriftlige opgave som “stil”, der er en teksttype, der hører hjemme
i skolesammenhæng, ikke i en håndværksmæssig sammenhæng. Dermed signalerer han samtidig,
at han i forhold til opgaven har positioneret sig som elev, ikke som håndværker. Hans udsagn
bidrager således til en indsigt i den balance, som undervisere og elever på erhvervsuddannelserne
må forholde sig til, nemlig balancen mellem skolekultur og håndværkerkultur.
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• Men de krav, der stilles til opgaverne, er lidt forskellige fra lærer til lærer. Jo
bedre du laver dem, jo bedre karakterer, men selv til de gode karakterer kræves
der ikke meget.
• Der kommer en stor opgave på 3. hovedforløb, og så er der den til svendefor
løbet. Jeg skal dokumentere mit svendestykke, redegøre for mine beslutninger
og valg undervejs og hvilke materialer, jeg har brugt, og hvorfor. Og også noget
med materialernes brudstyrker, og hvorfor jeg har valgt det netop til det, for det
skal kunne holde helst, så der er ret meget matematik ind over det også, også
i dokumentationen. Så det er en blanding af de to fag. Det er meget avanceret,
noget af det.
• Der er nogle rapporteringer, men det gør man ikke som lærling – så skriver
man, hvad man har lavet, og hvor mange timer, man har været der, og hvad
man har brugt af materialer. Man lærer ikke at gøre det inde på skolen, men
når man er ude, ser man, hvordan svendene gør.
En af de unge, som har to afsluttede grundforløb bag sig uden at være kommet vi
dere i systemet, har registreret en ikke ubetydelig forskel mellem de to grundforløb,
han har været igennem. Han siger:
• Et grundforløb i dag er mere a la skole end det grundforløb, jeg tog som murer.
Som murer skulle man bygge noget op, og så skulle man lave en tegning. Den,
jeg afleverede som tømrer, var med tegninger på computer og syv siders skriftlig
rapport med en fremlæggelse af produktet og begrundelse for at have valgt det.
Her kom man mere ind i at fremlægge og bruge sin skolegang.
En af underviserne på teknisk skole er inde på, at de på grundforløbet gerne vil
have de unge til at skrive lidt mere, end de gør. Han siger:
• Vi snakker om, at vi skal have dem til at være bedre til at skrive. De skal lære at
skrive portfolio, for de må gerne være i stand til at beskrive, hvad de har lavet
i løbet af dagen. (…). Alle tømrere skriver en dagseddel eller en ugerapport
med hvor mange timer, hvilke kunder, og hvor meget, de har lavet. (…). Det
er vigtigt for en håndværker hver gang at reflektere over, om det gik godt eller
skidt, og hvorfor det gik, som det gik. Hvad skal jeg gøre anderledes næste gang,
jeg skal lave sådan en samling, for at den bliver bedre? Vi har svært ved at få
de unge til at skrive i de bøger, vi prøver at få dem alle til at skrive portfolio på
grundforløbet, men det kniber vældigt. I ordblindeklassen er det en form for
krav, så der skrives mere.
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De fem unge, der fortæller, at de har eller har haft nogle læseproblemer, siger det
samme om de skriftlige opgaver. Tre af dem er tosprogede, og en karakteriserer
sig selv som ordblind, men de er alle enten i gang eller har – i et enkelt tilfælde –
fuldført. Den sidste har tilsyneladende selv gjort noget ved det, idet han fortæller,
at han tænkte, at han skulle tage sig sammen, og så begyndte han at læse bøger.
“Og det lærer man noget af,” tilføjer han.
Heller ikke blandt de unge på erhvervsuddannelserne finder vi, at afbrud og skift
er begrundet i problemer med de skriftlige krav og forventninger på uddannelsen.

Kommentarer
Hvad vil det sige at kunne læse? De svar, vi har fået på vores spørgsmål om læsning
på ungdomsuddannelserne og om de unges læsefærdigheder, peger på, at betegnel
ser som læsning og at læse ikke har klare referencer blandt denne gruppe af unge,
og det må hænge sammen med, at betegnelserne i det hele taget bruges forskelligt
inden for forskellige sociale domæner.
I vores samling af udsagn om læsning er følgende referencer repræsenteret:
• Læsning er først og fremmest afkodning af tekst, og hvis man er ordblind, har
man problemer.
• Læsning er en kilde til viden, både i og uden for uddannelserne.
• Læsning er, når man henter stoffet i en bog, i modsætning til at få stoffet ind
gennem klassediskussioner og læreroplæg.
• Læsning er afkodning, der er så automatiseret, at det ikke er et problem at læse
flydende op.
• Læsning er afkodning, men i gymnasiet skal man ikke bare afkode, man skal
også analysere.
• Læsning er at tage forskellige briller på, alt efter hvilket fag, man læser inden
for.
• Læsning går ud på at fortolke det, der står i teksterne.
• Læsning er en måde, hvorpå man kan finde ud af, hvordan tingene skal laves –
fx gennem brugsanvisninger.
For nogle af de unge er læsning således ensbetydende med afkodning af tekst, for
andre omfatter læsning desuden fortolkning af teksten. Og et par af gymnasieele
verne er opmærksomme på, at tekster læses forskelligt inden for forskellige fag. For
dem begynder læsningen med, at de – i overført betydning, naturligvis – vælger det
sæt briller, der matcher de læsemåder, der anvendes inden for den aktuelle kontekst.
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Dermed er det grundlag, hvorpå de unge har besvaret spørgsmålet om, hvilken
betydning læsekravene på ungdomsuddannelsen har haft for deres uddannelses
status, ikke særlig stabilt, idet referencerne tydeligvis er forskellige. Ganske vist er
der ingen af de unge i vores materiale, der begrunder et spring fra en ungdomsud
dannelse med henvisning til, at de havde problemer med at leve op til læsekravene.
Men flere af gymnasieeleverne fortæller, som det fremgår i DEL II, at niveauet på
uddannelsen kom bag på dem, og der kan bag disse udsagn gemme sig unge, der
har haft problemer med at fortolke og analysere eller med at vælge det rigtige sæt
briller, når de skulle læse en tekst.

Sammenfatning DEL I
De unge gymnasieelever synes ikke at opfatte kravene til deres læsefærdigheder
som et problem på trods af, at de læsekrav, de omtaler, må siges at være ganske
høje, og selv om flere af dem ikke imponerer med deres resultater i PISA og ved
den afsluttende prøve. Dette billede synes bekræftet i spørgeskemaundersøgelsen.
Ud af de 55 elever med PISA-score på niveau 0 eller 1 (som i vores materiale er slået
sammen og betegnes PISA-niveau 1), der enten var i gang med eller havde fuldført
gymnasiet, og som havde besvaret spørgsmålene, var de 40 enige i, at tekstlæsning
på den gymnasiale uddannelse ikke var noget problem.
De unge er opmærksomme på, at der er forskellige konventioner knyttet til
skrivning i de forskellige fag på deres gymnasiale uddannelse. De oplever generelt,
at kravene til deres skriftlige produkter er anderledes og på et højere niveau end de
krav, de blev præsenteret for i folkeskolen. På en gymnasial uddannelse bliver man
undervist i, hvordan teksterne skal struktureres i de enkelte fag, og hermed adskiller
skriveundervisningen sig efter fleres udsagn markant fra den skriveundervisning,
de tidligere har deltaget i.
Der er blandt de unge i vores materiale da heller ingen, der begrunder afbrud
og skift fra en gymnasial uddannelse med manglende læse- eller skrivefærdigheder.
Gymnasieeleverne oplever ganske vist, at kravene til deres skriftlige produkter er
anderledes og på et højere niveau end de krav, de blev præsenteret for i folkeskolen,
men heller ikke dette synes at spille en rolle for afbrud og skift.
Bekymringen går ofte på, om de unge på erhvervsuddannelserne har tilstræk
kelige læse- og skrivekompetencer til at kunne gennemføre deres ungdomsuddan
nelse. Men faktisk er der ikke mange af de unge, vi har været i kontakt med, der
finder, at læse- og skrivekravene på erhvervsuddannelserne for alvor er noget at
tale om. Det gælder både spørgeskemaundersøgelsen og interviewene. Ganske vist
kommer der ifølge vores informanter fra erhvervsuddannelserne på underviser-
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og vejlederniveau mange unge med læse- og skrivevanskeligheder, men – som de
siger – “så tager vi den derfra”.
Selv om der i uddannelsesverdenen er sat fokus på folkeskoleelevernes læse
færdigheder ud fra den antagelse, at utilstrækkelige færdigheder i folkeskolen alt
for ofte fører til, at unge ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, så er der ikke
nogen af de unge i vores materiale, der begrunder spring fra en ungdomsuddan
nelse med henvisning til, at deres læse- eller skrivefærdigheder ikke slog til. Dette
gælder både de unge, der valgte en gymnasial uddannelse, og de unge, der valgte
en erhvervsuddannelse.
Set med de unges perspektiver er det andre forhold, der spiller ind på deres valg
og fravalg i ungdomsuddannelserne.
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DEL II: Begrundelser for spring fra
en ungdomsuddannelse
Indledning
Erhvervsskolerne har ikke nået deres målsætninger om at mindske frafaldet i 2011.
(Børne- og undervisningsministeriet 22.06.12)
Erhvervsskolerne har sat gang i en lang række initiativer for at fastholde elever på
uddannelserne. (Børne- og undervisningsministeriet 22.06.12)

Frafald på ungdomsuddannelserne er et emne med stor uddannelsespolitisk be
vågenhed. Men hvad mener man med betegnelsen frafald? Udsagnene om frafald
på ministeriets hjemmeside peger på, at man måler frafald i forhold til, i hvor høj
grad skolerne er i stand til at fastholde eleverne, at frafald altså forstås som noget,
der karakteriserer den enkelte skole.
Anderledes forholder det sig imidlertid, når institutioner som Danmarks Sta
tistik og AKF (KORA) beskæftiger sig med frafald, for her defineres frafald med
udgangspunkt i de unges uddannelsesforløb og uddannelsesstatus.
Danmarks Statistik definerer frafaldne studerende på denne måde:
De studerende, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse inden for normeret tid
plus tre år, og som heller ikke er i gang med en uddannelse syv år efter påbegyndelsen
af første ungdomsuddannelse, betragtes som frafaldne. (Danmarks Statistik 2011: 2)

En lignende definition findes i et arbejdspapir fra AKF 2010:
I 2007 fylder de unge i stikprøven 23 år, og det må generelt kunne forventes, at de
unge i denne alder har haft rig mulighed for at erhverve sig en ungdomsuddannelse.
Frafald defineres som hverken at have fuldført en ungdomsuddannelse eller at være
i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfagligt hovedforløb eller gymnasial
uddannelse) på statustidspunktet. (Humlum & Jensen 2010: 24)

Her er frafald altså noget, den enkelte elev eventuelt foretager sig.
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I DEL II er fokus på de unges begrundelser for at springe fra en uddannelse.
Men det ‘at springe fra’ en uddannelse skal i denne sammenhæng ikke forveksles
med det ‘at falde fra’. Udtrykket ‘at springe fra’ signalerer en aktiv bevægelse, og
selve springet kan føre flere veje hen. Man kan springe fra det ene til det næste,
som kan vise sig at være meget bedre, mere relevant osv., eller man kan springe
ud i det tomme rum og risikere at falde fra, hvis ikke man forinden får fast grund
under fødderne.
Det ‘at springe fra’ en ungdomsuddannelse skal i denne sammenhæng heller
ikke forveksles med en af de omveje, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
og Dansk Industri “kan lede unge på vildspor, så de ender i en blindgyde og med
oplevelsen af nederlag”, som det hedder i forordet til Kortlægning af veje og omveje
i uddannelsessystemet (AE & DI 2013: 1), hvor en omvej defineres på denne måde:
Alle de forløb, der ikke kan anses som den lige vej mellem 9. klasse og seneste fuld
førte ungdomsuddannelse, defineres som en omvej. (AE & DI 2013: 3)

10. klasse opfattes derfor i overensstemmelse med definitionen som en omvej.
Omveje er ifølge AE & DI principielt ikke nogen god ting, selv om der kan være
undtagelser, fordi visse målrettede tiltag kan bidrage til at ruste unge til uddannelse.
Succes og sejre på ungdomsuddannelserne beskrives således som forløb, hvor de
unge følger den slagne vej – altså en vej, der allerede er banet for dem – eller som
forløb, hvor de unge, som har brug for ekstra støtte, ligeledes finder vejen inden
for de etablerede tilbud og helst så hurtigt som muligt.
De tre udtryk ‘falde fra’, ‘springe fra’ og ‘tage omveje’ beskriver således tre for
skellige tilgange til det forhold, at et stort antal unge ikke uden videre fuldfører
den eller de ungdomsuddannelser, de begynder på i tiden efter grundskolen.
Bag præsentationerne i DEL II ligger en interesse i at forstå og beskrive de unges
begrundelser for at springe fra en ungdomsuddannelse. Det betyder, at det ikke
undervejs vurderes, om begrundelserne fremstår som legitime, eller om de unge
hellere skulle have valgt anderledes.

Årgangens uddannelsesstatus december 2010
I december 2010 tog vi et snapshot af uddannelsesstatus for LEKS-årgangen på
henholdsvis de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. På baggrund
af registeroplysninger fra Danmarks Statistik delte vi årgangen op i de blå og de
røde. Gruppen af blå omfattede de unge, der på det pågældende tidspunkt enten
var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse, mens gruppen af røde
omfattede unge, der på samme tidspunkt hverken var i gang med eller havde fuldført
en ungdomsuddannelse. Desuden delte vi årgangen ind i etsprogede drenge, to
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sprogede drenge, etsprogede piger og tosprogede piger.7 De nedenstående to figurer
viser, hvordan de af årgangens unge, der i december 2010 havde været i kontakt
med ungdomsuddannelsessystemet, fordelte sig mellem blå og rød på henholdsvis
de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne:8
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Figur 1: Elevfordeling på GYM-uddannelse efter køn og sprog.

7. I den statistiske behandling af materialet har vi således fokus på, om de unge er etsprogede el
ler tosprogede, men i den kvalitative gennemgang har jeg valgt ikke at komme nærmere ind på
dette aspekt for at sikre anonymiteten. Jeg vil i den forbindelse henvise til rapporten Muligheder
og barrierer – en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser
(Lund, Bertelsen & Sørensen 2006), der bl.a. har fokus på samspillet mellem tekster og teksttyper
på udvalgte erhvervsuddannelser på den ene side og på den anden side de tosprogede kursisters
kompetencer inden for læsning, skriftlig og mundtlig fremstilling.
8. Figurerne er fra rapporten LEKS-longitudinal (Allerup, Torre & Hetmar 2012). Betegnelsen PISAelever i figurens overskrift indikerer, at kun de unge, der i 9. klasse deltog i PISA-København, er
medtaget.
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Figur 2: Elevfordeling på EUD-uddannelse efter køn og sprog.

Figurerne viser altså antallet af unge fra LEKS-årgangen, der i december 2010 var
henholdsvis sprunget og ikke sprunget fra en ungdomsuddannelse, men de viser
ikke noget om frafald ifølge definitionerne fra DST og AKF. Til gengæld viser de
noget om frafald set med uddannelsesinstitutionernes øjne, idet det ikke over
raskende er erhvervsuddannelserne, der må leve med den største procentdel af
frafaldne elever.
Også her i DEL II er der fokus på henholdsvis de gymnasiale uddannelser og
erhvervsuddannelserne. Denne opdeling hænger sammen med en interesse i at un
dersøge, om der er forskel på begrundelser for at springe, alt efter om man spørger
unge på gymnasiale uddannelser eller unge på erhvervsuddannelser. Opdelingen
er til gengæld ikke begrundet i, at vi i vores interviewmateriale finder en overvægt
af springende unge fra den ene uddannelsestype i forhold til den anden, for det
gør vi netop ikke. Ud af de 25 unge fra materialet, der havde en gymnasial uddan
nelse som første ungdomsuddannelse, er 19 sprunget på den ene eller den anden
måde.9 For de 20 unge, der havde en erhvervsuddannelse som første valg, er det
tilsvarende tal 13. Men tæller man i spring og ikke i personer, er antallet af spring

9. Flere af gymnasiespringerne har skiftet gymnasium i løbet af 1. g og har fortsat uddannelsen
uden pauser. Spring af den art regnes ikke officielt for afbrud, men de er taget med her, hvor det
er begrundelserne for at springe, der er i fokus.
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for erhvervsuddannelserne 18, idet flere af de unge her er sprunget to gange.10 Det
er der naturligvis ikke noget statistisk interessant ved, men det giver en mulighed
for at få tegnet et bredere billede af begrundelser, end hvis fordelingen havde været
anderledes.

Begrundelser for at springe fra en ungdomsuddannelse
UNI-C bringer i en rapport fra 2009 en sammenfatning af en interviewundersøgelse
blandt uddannelsesledere på 24 gymnasiale uddannelser, hvor et af emnerne var
årsager til frafald på deres institution.11 På baggrund af interviewundersøgelsen
opereres der i rapporten fra UNI-C med tre forskellige typer af grunde til, at de
unge springer fra en gymnasial uddannelse (UNI-C 2009 Del 3: 24‑25). Det drejer
sig om grunde, der har at gøre med:
1. det faglige/det sproglige, herunder forholdet mellem de faglige krav, elevernes
forventninger og de faglige forudsætninger, de kommer med
2. forældrene, herunder forældre, der presser på, og forældre med gymnasiefrem
med baggrund
3. de unges problemer, herunder manglende selvværd, hændelser i privatlivet, er
hvervsarbejde og psykiske problemer
Desuden konstateres det, at frafaldet traditionelt sker inden for det første år, men
at det nu også bliver mere almindeligt, at de unge springer fra i løbet af det andet
år, hvor der strammes op fagligt.
Blandt de vejledere og undervisere på erhvervsuddannelserne, som vi har in
terviewet, er der konsensus om, at der er mange grunde til, at de unge springer fra,
og at disse grunde kan samles i tre hovedgrupper:

10. Blandt de unge fra vores interview, der er sprunget fra en uddannelse, er der syv, der på inter
viewtidspunktet ikke var begyndt på en ny uddannelse. Den ene af de syv var sprunget fra en
gymnasial uddannelse, mens de seks øvrige var sprunget fra en erhvervsuddannelse. Disse syv
bliver i vores statistiske materiale karakteriseret som røde, men det betyder ikke, at de nødven
digvis skal regnes som frafaldne i DSTs og AKFs forstand. Et par af dem arbejdede samtidig med,
at de var praktikpladssøgende, andre havde planer om at tilmelde sig en ny uddannelse, eller
de havde allerede tilmeldt sig. Kun én fra vores materiale gav udtryk for at gå derhjemme uden
aktuelle planer for fremtiden.
11. Her defineres frafald således: “Elever, som afbryder en påbegyndt ungdomsuddannelse, og som
ikke inden for 15 måneder er fortsat på samme uddannelse på samme institution eller anden
institution, er frafaldet.” (UNI-C 2009, Del 3:14)
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1. De håndsværksmæssige krav er for høje, og de unge kan ikke knække koden.
2. De unge har problemer i privatlivet, fx stofmisbrug, sociale problemer, bolig
problemer eller problemer med forældrene.
3. Det lykkes ikke at få en praktikplads.
Det konstateres her, at det store frafald ligger på grundforløbet og mellem grund
forløb og hovedforløb, altså i den periode, hvor det er usikkert, om de unge får en
praktikplads.12
Men hvad siger de unge selv?

De unges udsagn
Udsagn fra spørgeskemaundersøgelsen
Blandt de 1182 unge fra årgangen, der bidrog til spørgeskemaundersøgelsen, havde
153 afbrudt enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 148 af
disse markerede, om de var henholdsvis enige eller uenige i udsagnene i neden
stående tabel.
Den gruppe af unge, der var sprunget fra en ungdomsuddannelse, og som har
besvaret spørgeskemaet, fordeler sig med ca. 40 %, der er sprunget fra en gymnasial
uddannelse, og ca. 60 %, der er sprunget fra en erhvervsuddannelse, men grup
pen er sammenlagt ganske lille, og besvarelserne viser da heller ingen signifikante
forskelle de to uddannelsestyper imellem.
Der er i spørgeskemaundersøgelsen intet udsagn, der handler om mangel på
praktikpladser, og dette giver en skævhed i forhold til erhvervsuddannelserne. Det
er imidlertid muligt, at der blandt de 52 unge fra erhvervsuddannelserne, der har
erklæret sig enige i udsagnet “Jeg ville hellere ud at tjene penge”, gemmer sig unge,
der forgæves har søgt praktikplads og i stedet fx har taget ufaglært arbejde, mens
de overvejer situationen – en situation, som flere af de unge, vi har interviewet,
befandt sig i.

12. Fra interview med to uddannelsesvejledere på teknisk skole.
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Gymnasiale
uddannelser

Erhvervs
uddannelser

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervs
uddannelser

Procent

Procent

Antal

Antal

Uddannelsen gav mig ikke den
viden og de erfaringer, som jeg
regner med at få brug for senere

45 %

36 %

25/56

31/86

Det var svært at komme i kontakt med de andre på uddannelsen

34 %

18 %

20/59

15/83

Jeg var mere interesseret i at være
sammen med venner, der lavede
noget andet

55 %

40 %

30/55

35/88

Uddannelsen levede ikke op til
det, jeg havde fået at vide om
den

37 %

34 %

20/57

30/88

Jeg ville hellere ud at tjene penge

46 %

58 %

26/57

52/89

Procent og antal enige på de
gymnasiale uddannelser og
erhvervsuddannelserne

Note: I alt 148 unge har forholdt sig til udsagnene. Tallene i de to sidste kolonner angiver følgende: antal enige/antal
besvarelser.

Set i forhold til interviewene er det værd at bemærke, at der både numerisk og
procentvis er flere fra de gymnasiale uddannelser end fra erhvervsuddannelserne,
der erklærer sig enige i, at det var svært at komme i kontakt med de andre på ud
dannelsen. En tilsvarende tendens findes i de unges udsagn i interviewene: For
de unge på de gymnasiale uddannelser betyder det sociale klima og forholdet til
kammeraterne tilsyneladende mere for deres trivsel og fastholdelse, end det gør
for unge på erhvervsuddannelserne.

Udsagn fra interviewene
Vi har indledt alle interview med at stille de unge spørgsmål om deres uddannel
sesforløb og bedt om begrundelser for deres til- og fravalg. Vi har desuden spurgt
dem, hvad der har betydet mest for dem på deres ungdomsuddannelser. Det er
svarene på disse spørgsmål, der er det empiriske grundlag for DEL II.
Der kan i de unges svar konstateres nogle forskelle på de begrundelser, som de
unge på henholdsvis de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne giver
for deres spring fra uddannelsen. Forskellene viser sig især i de unges udsagn på
tre områder:
1. Gymnasieeleverne fokuserer i højere grad end eleverne på erhvervsuddannel
serne på det sociale klima og forholdet til kammeraterne.
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2. Selvom der inden for begge grupper er flere besvarelser, der handler om forhol
det mellem uddannelsens indhold, form og niveau på den ene side og de unges
interesse og indsats på den anden side, er der forskel på, hvordan dette forhold
beskrives inden for de to grupper.
3. Til forskel fra gymnasieeleverne oplever mange elever på erhvervsuddannel
serne, at deres spring er en følge af en udefrakommende stopklods, som de ikke
selv er herre over, nemlig manglen på praktikpladser.
I det følgende er en gennemgang af disse forskelle, som de optræder i vores mate
riale. Der er tale om nogle tendenser, som optræder i det forholdsvis begrænsede
materiale, og der kan naturligvis ikke drages nogen generelle konklusioner på den
baggrund. Men det kan konkluderes, at der er elever inden for de to typer af ung
domsuddannelser, der lægger vægt på de aspekter, som trækkes frem i det følgende.
Alle 32 unge fra vores materiale, som har foretaget et eller flere spring fra en
ungdomsuddannelse, har begrundet deres spring, og disse begrundelser kan ind
deles i fem grupper:
a) Privatliv og helbred spiller en rolle
b) Det sociale og forholdet til klassekammeraterne spiller en rolle
c) Forholdet mellem uddannelsens indhold, form og niveau på den ene side og
den unges interesse og indsats på den anden side spiller en rolle
d) At vælge sin fremtid spiller en rolle
e) Mulighed for praktikplads spiller en rolle
Begrundelserne fra de 19 unge, der er sprunget fra en gymnasial uddannelse, ligger
hovedsagelig inden for grupperne a, b og c, mens begrundelserne fra de 13 unge, der
er sprunget fra en erhvervsuddannelse, befinder sig inden for grupperne c, d og e.13

Privatliv og helbred spiller en rolle
For nogle unge har hændelser i privatlivet haft betydning for deres spring – hændel
ser, som har betydet, at de i en periode har haft energi og opmærksomhed bundet
et andet sted end på undervisning og lektier, og at fraværet er steget:
• Jeg følte mig ikke helt forberedt på det, jeg blev smidt ud i på gymnasiet. Det
virkede lidt overvældende. Og så var der en gammel ven, der døde, og jeg fik
nogle problemer med helbredet.

13. Som nævnt repræsenterer de 13 unge i alt 18 spring.
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• Jeg droppede ud, fordi mine forældre gik fra hinanden, og så var jeg væk fra
skolen. Så jeg droppede ud for ikke at spilde mere tid på det og så begynde
forfra.
Blandt vores unge informanter fra erhvervsuddannelserne er der ingen, der be
grunder deres spring med henvisning til hændelser i privatlivet eller med helbredet.
Dermed tegnes et noget misvisende billede af de faktiske forhold, idet private,
sociale og helbredsmæssige problemer i høj grad har indflydelse på antal af spring
fra erhvervsuddannelserne. Stofmisbrug, social isolation, mangel på fast bolig,
svækket helbred og problemer med forældrene er blandt de årsager, som vejledere
og undervisere på teknisk skole nævner som noget af det første, når de bliver spurgt
om grunde til frafald. Når begrundelser af den art ikke optræder i vores materiale,
må det hænge sammen med, at unge med så alvorlige problemer ikke har stillet
op til interview. Vi går derfor ud fra, at privatliv og helbred spiller en langt større
rolle for de unges til- og fravalg, end vi er i stand til at fange gennem vores spør
geskemaundersøgelse og interview.

Det sociale og forholdet til klassekammeraterne spiller en rolle
Der er som nævnt en klar tendens i materialet med hensyn til, i hvor høj grad de
unge på henholdsvis de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne vægter
det sociale klima og forholdet til klassekammeraterne. Der er ganske vist nogle få
af de unge fra erhvervsuddannelserne, der nævner forholdet til kammeraterne og
det at udvikle venskaber som et positivt afkast af uddannelsesforløbet, men i så fald
optræder det som en eftersætning til det egentlige fokus, som typisk handler om
vigtigheden af at få en uddannelse eller glæden over at lære noget, der giver mening.
Nogle gymnasieelever nævner forholdet til klassekammeraterne som det første,
når de bliver spurgt om grunden til deres spring. Grunden kan fx være, at klasse
kammeraterne forholder sig til det faglige på måder, som den unge ikke kan eller
vil identificere sig med:
• Jeg afbrød gymnasiet på grund af klassen. Vi var en masse unge mennesker,
der var blandet sammen, men som ikke skulle være blandet sammen. Alt var
skænderi, og jeg kunne se, at hvis jeg skulle have det snit, jeg gerne ville have,
var jeg nødt til at flytte skole. Jeg fik mange venner i klassen, det var ikke det,
der var problemet, men jeg kunne ikke have undervisning med dem. Jeg var
lidt for seriøs til det.
Kvinden i ovenstående eksempel har et fagligt overskud og er ambitiøs på egne
vegne og fandt, at stemningen i klassen hindrede hende i at forfølge sine mål. Men
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et mindre velfungerende socialt klima kan også have uddannelsesmæssige konse
kvenser for den elev, der netop ikke har et tilsvarende fagligt overskud:
• Jeg syntes ikke, at jeg kunne fungere med dem, der gik i klassen. Jeg havde ikke
noget at snakke med dem om, så det var svært at komme i skole. Jeg er ikke
superskarp i skolen, så det sociale er også vigtigt for, at jeg kan få en hjælpende
hånd.
Det sociale klima i klassen kan være en anledning til at springe fra et gymnasium
til et andet i håb om, at det sociale klima er bedre der. Nogle gange lykkes det at
finde sig til rette med de nye klassekammerater, og så er alt godt:
• Gymnasiet var bare rigtig tungt, i hvert fald var det sociale tungt på mit første
gymnasium. På det andet var der en rigtig, rigtig dejlig social atmosfære, og
det var et mindre gymnasium. (…). Jeg fandt ud af, at det sociale betød mest
for mig, da jeg flyttede fra et gymnasium, der helt sikkert har et højere fagligt
niveau end det, jeg valgte. Det var meget tydeligt.
Andre gange lykkes det ikke, men så kan man i stedet ændre på sine prioriteringer:
• Jeg droppede ud, fordi jeg ikke var tilfreds med samværet i den klasse, jeg kom
i, og så fordi jeg ikke havde fulgt med i timerne, fordi jeg ikke gad være der.
Jeg havde det ikke særlig godt i den klasse, for der var ikke noget sammenhold
overhovedet. Så jeg tænkte, at hvis jeg skiftede skole – at det havde noget med
det at gøre. Men det havde det slet ikke. Og så fandt jeg efterhånden ud af, at jeg
ikke skulle fokusere på det sociale, fordi det får jeg ikke noget ud af, jeg skulle
bare fokusere på skole.
En af de unge kvinder giver et lille indblik i, hvordan det kan opleves at begynde
på et gymnasium, hvor klassekammeraterne kommer fra et helt andet miljø, end
man selv gør. Samtidig giver hendes lille beretning et indtryk af, hvordan nogle
gymnasieelever med overskud forholder sig til uddannelsen og til hinanden – set
med en udefrakommende klassekammerats synsvinkel:
• Socialt var det ikke særlig godt, for jeg havde valgt et gymnasium, der var lidt
halvfint et eller andet sted, fordi det er middelklassebørn, der går der, og jeg
kommer ude fra Nørrebro og var ikke helt – jo, min familie klarer sig meget
fint, men jeg er ikke vokset op på samme måde som dem. Gymnasielivsstilen
var noget nyt for mig, altså det, at der er så mange gymnasiefester, og folk drik
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ker utrolig meget, og det var jeg slet ikke vant til. Jeg var vant til, at man tog én
drink, og så var man færdig, men de drikker utrolig meget, og der var den her
ligeglad-stemning – så mødte man op med tømmermænd i klassen, og så gik
man hjem i frikvarteret, fordi man ikke gad være der mere, eller de sad og røg
hash nede i gården, og det var meget, meget nyt for mig. Det gjorde så også, at
jeg ikke klikkede særlig godt med folk. Så jeg fik ikke venner for livet, som man
normalt siger, man får på gymnasiet.
Denne kvinde tilføjer, at det ikke var det sociale klima, der var hovedårsagen til
hendes spring, så når hendes udsagn bringes her, er det for at illustrere en pointe,
som også et par andre af vores informanter er inde på, nemlig mødet eller sam
menstødet mellem de værdier og den kultur, de er vokset op med, og de værdier
og den kultur, de møder på den gymnasiale uddannelse. Og det handler ifølge de
unge ikke alene om den faglige hjælp eller mangel på samme inden for hjemmets
rammer, det handler også om måder at være i gymnasieverdenen på. For som en
af dem siger:
• Det kommer rigtig meget an på det, hvor man kommer fra, og hvordan ens
forældre kan hjælpe en, og hvad man har fået at vide gennem hele sin opvækst.

Forholdet mellem uddannelsens indhold, form og niveau på den ene side
og den unges interesse og indsats på den anden side spiller en rolle
I alt 10 af de 19 unge, der er sprunget fra en gymnasial uddannelse, har begrundet
deres spring med henvisning til forholdet mellem niveauet på uddannelsen på den
ene side og egen interesse eller indsats på den anden side. Disse begrundelser kan
inddeles i fire typer:
1. Den unge søger flere faglige udfordringer.
2. Det faglige niveau og krav om tilstedeværelse kommer i første omgang bag på
den unge.
3. Den unge bliver lidt træt og i tvivl med vigende indsats som følge.
4. Uddannelsen fordrer større indsats fagligt, koncentrationsmæssigt og arbejds
mæssigt, end den unge er i stand til eller ønsker at opfylde.
Begrundelser, der drejer sig om forholdet mellem niveau og egen indsats, handler
ikke nødvendigvis om, at niveauet har været for højt på den uddannelse, som den
unge er sprunget fra. Nogle unge skifter for at få flere faglige udfordringer:
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• Jeg begyndte faktisk på ét gymnasium til at starte med og rykkede så over på
et andet efter et halvt år, fordi jeg ikke så godt kunne lide det første. Jeg lærte
mere på det nye gymnasium og blev meget mere udfordret.
• Det er relativt indviklet. Jeg var startet på stx, og det var meget fedt, men jeg
har altid været ret skidt til matematik og fysik og tænkte, at det var en god ide
at blive bedre til det, så jeg tog matematik og fysik på A-niveau på htx i stedet
for.
En begrundelse for at springe kan være, at det faglige niveau, som den unge møder
i 1. g, er overraskende højt sammenlignet med niveauet i folkeskolen:
• Det var meget anderledes, end jeg havde regnet med, og i forhold til 9. og 10.
klasse, hvor jeg fik nogenlunde karakterer, skete der virkelig et dyk – et unatur
ligt dyk, for jeg var forberedt på, at det ville dykke. Men niveauet er forhøjet i
forhold til, hvad jeg havde regnet med. Jeg valgte at gå ud, fordi jeg tænkte, at
jeg ikke ville kunne gennemføre.
Samme pointe findes i udsagnet fra en ung mand, der sprang fra stx efter første år,
men som efter et år på højskole begyndte igen i 1. g: Niveauet i 1. g var højere end
forventet – og så er der jo det med fraværet:
• Fra studievejlederne i folkeskolen har det meget været sat op sådan, at teknisk
skole er for dem, der ikke får så gode karakterer, og gymnasiet er for dem, der
får bedre karakterer, og derfor syntes de, at jeg skulle på gymnasiet. Det var mest
det indtryk, jeg fik, og derfor troede jeg, at det faglige niveau ikke ville være
specielt højere end 9. klasse, og så startede jeg, og så fik jeg en lille overraskelse.
Det var mest på grund af, at det faglige niveau var for højt, og at fraværssystemet
var svært at vænne sig til.
Begrundelsen kan også være, at den unge indser, at niveau og undervisningsfor
mer betyder, at han eller hun ikke kan gennemføre uddannelsen og derfor søger
over i en anden gymnasial uddannelse, hvor kravene i den daglige undervisning
er anderledes:
• Det kørte for stærkt i undervisningen på stx, og jeg kunne ikke rigtig følge med,
og så lærte jeg ikke rigtig noget. Jeg skiftede for at lære noget. Jeg valgte htx og
snakkede med lærerne, og de kørte meget langsommere i undervisningen. Og
de fortalte tingene på flere forskellige måder – ikke bare den ene måde, som de
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gør på stx. Hvis man ikke forstår det, så spørger man læreren, og så prøver han
at forklare det på en helt anden måde, fordi alle mennesker forstår ikke ens.
Undervejs kan den unge blive i tvivl, om gymnasiet er det rigtige valg:
• Jeg var bare lidt træt af det i slutningen af 1. g. Jeg havde ikke meget fravær i
forhold til, hvad andre kan have, men jeg havde meget i forhold til egne stan
darder. Jeg begyndte at tænke over, om jeg ville det. Efter sommerferien gav jeg
det en chance, men så orkede jeg det ikke.
Og nogle gange bliver den unge tvivler overhalet indenom af beslutninger taget af
andre inden for systemet – måske dømt ude på grund af for meget nøl:
• Jeg syntes ikke, sværhedsgraden var overvældende, det var udmærket. Jeg tri
vedes, men så blev jeg i tvivl i slutningen af gymnasiet, om jeg skulle droppe
ud og tage noget hf i stedet for. Jeg overvejede altså på eget valg at droppe ud,
fordi mine karakterer ikke var helt, som jeg ville have dem, og fordi det var lidt
meget – jeg ved ikke, hvad det var. Da jeg besluttede mig for at blive, blev jeg
så smidt ud.
En begrundelse for at springe kan også være den, at den unge opdager, at hans eller
hendes evner eller indsats ikke rækker til en gymnasial uddannelse. Nogle gange
er det evnerne, der ifølge den unge selv ikke slår til:
• Jeg var simpelthen ikke bogklog nok. Det var noget, jeg indså før eksamenerne
på første år. Det der med matematik og fysik-kemi – nej, jeg har svært ved at
koncentrere sig om sådan noget tørt noget. Det skal virkelig interessere mig,
før jeg gider koncentrere mig om det.
For andre er det indsatsen, det skorter på, når det går op for den unge, at gymna
sietilværelsen byder på lange skoledage og derefter en del lektier:
• Mange af mine kammerater startede i gymnasiet efter 9. klasse, så det gjorde jeg
også. Jeg fulgte med de andre uden at være klar. Det var mest det sociale og de
fede fester, der trak. Men jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at det var nogle lange
dage, og at der var mange lektier, og det var jeg ikke klar til. Jeg begyndte på
tømreruddannelsen for at prøve noget helt andet og for at arbejde med hænderne
og mere fysisk arbejde.
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Og så er det, at lysten til uddannelsen forsvinder, når den unge ikke føler, at han
eller hun har en chance for at slå til. Så kan det hele pludselig forekomme me
ningsløst og ligegyldigt:
• Det var slet ikke det, jeg havde forventet. Jeg har indvandrerbaggrund, og jeg
følte, at jeg ingen chancer havde, og at jeg var for ung til gymnasiet. Der var
rigtig meget konkurrence, og jeg fik at vide, at det var hårdt, og at jeg nok ville
bryde sammen. Min lyst til uddannelsen forsvandt, og jeg forstod ikke, hvorfor
jeg var der, og så holdt jeg bare op.
For de unge på erhvervsuddannelserne ser billedet lidt anderledes ud. Her be
grundes 7 af de 18 spring med henvisning til forholdet mellem indhold og form
på uddannelsen på den ene side og egen interesse eller indsats på den anden side,
men begrundelserne her tegner et lidt anderledes billede end de begrundelser,
gymnasieeleverne gav os. Hos de unge fra erhvervsuddannelserne finder vi i vores
materiale fx ingen, der begrunder deres spring med, at det faglige niveau er for højt
til, at de kunne følge med, eller at de er søgt væk for at få flere faglige udfordringer.
De begrundelser, der inden for erhvervsuddannelserne henviser til forholdet mel
lem uddannelsen og egen indsats, kan inddeles i tre typer:
1. Usikkerhed på læreren og på egen indsats
2. Uddannelsen levede ikke op til forventningerne
3. Umodenhed eller kedsomhed
Somme tider er det mindre gode erfaringer med en konkret lærer eller en konkret
undervisningssituation, der får en ung til at springe fra en uddannelse. Nogle af
disse unge vender så tilbage til den samme uddannelse på et andet hold. Dette
gælder fx for de to unge, der står for disse udsagn:
• Jeg begyndte på elektrikeruddannelse, men nogle uger før, jeg skulle til eksamen,
tænkte jeg, at det skulle jeg ikke, så stoppede jeg – måske fik jeg kolde fødder.
Ham læreren, vi havde, virkede meget inkompetent, det var som om, at det,
han fortalte, det var mærkeligt.
• Da jeg startede på teknisk skole første gang, gik det ikke, som jeg havde troet,
det skulle gå. Jeg startede som blikkenslager. Vi var sindssygt mange i klassen,
og der var kun én lærer og ingen undervisning, det var kaos. Det er en lang
historie, og jeg havde ikke lært, at man selv skal træde i karakter. Jeg fik så at
vide, at jeg skulle forlænges, og det var jeg ikke glad for, så jeg valgte at stoppe
og starte forfra – en dumper, kan man kalde det – men det var mit eget valg.
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Den unge mand, der ovenfor betegner sig selv som ‘en dumper’, fortæller, at han
derefter snakkede med en god ven, som gav ham det råd at stille sig i forreste række,
når læreren sammenkaldte eleverne for at demonstrere en færdighed. Det råd fulgte
han, da han i anden omgang begyndte på samme uddannelse, og så gik det meget
bedre. Han var på interviewtidspunktet i gang med sit hovedforløb.
Nogle unge springer fra, fordi de i mødet med faget opdager, at det slet ikke er
dem. Ifølge vores informanter blandt undervisere og vejledere fra erhvervsuddan
nelserne er dette en meget almindelig begrundelse for at springe fra, idet de unge
ikke har en viden om, hvad faget indebærer, før de står midt i det.
• Jeg begyndte på teknisk skole, fordi mange fra min familie er snedkere. Jeg
kunne sagtens følge med, men efter 1½ måned fandt jeg ud af, at det ikke var
mig.
• Jeg sprang fra gymnasiet og valgte tømreruddannelsen for prøve noget helt
andet, altså prøve det at arbejde med hænderne, mere fysisk arbejde. Det var
så heller ikke den vej, jeg skulle, for det interesserede mig overhovedet ikke.
• Jeg valgte kokkeskolen, men på det tidspunkt var jeg meget i tvivl om, hvad jeg
gerne ville. Jeg havde planer i nogle måneder om, at jeg ville være kok, men jeg
mistede hurtigt interessen for det. Men jeg gennemførte alligevel grundforløbet.
Selvom det gennemgående billede er, at mange unge springer fra en erhvervsuddan
nelse, før de kommer i gang med hovedforløbet, er der i vores materiale to unge,
der er sprunget efter, at de er begyndt på et praktiksted. Den ene kedede sig med
faget i praksis, den anden slog ikke til i første omgang:
• Jeg valgte HG, fordi jeg ellers ikke vidste, hvad jeg skulle. Studievejlederen hjalp
med en læreplads, men jeg gad det ikke alligevel. Det var for kedeligt, der skete
for lidt på lærepladsen.
• Så fik jeg en læreplads. Og så blev jeg fyret lige inden, at prøvetiden udløb,
fordi de ikke syntes, jeg var livserfaren nok. Og det havde de nok ret i, for jeg
var lille bitte, måske lige akkurat fyldt 17, det er nok for tidligt at komme ud i
et erhverv som sådan, altså som håndværker. Jeg kunne ikke, men jeg skal ikke
kunne sige, om der er nogle, der kan det.

At vælge sin fremtid spiller en rolle
For de unge, der har klaret sig godt i folkeskolen, er det oplagt at søge gymnasiet,
hvis ikke de på det tidspunkt er trætte af at sidde på skolebænken. Flere af vores
informanter fortæller da også, at de har valgt gymnasiet, enten fordi skolen eller
forældrene anbefalede det, eller fordi de fulgte kammeraternes valg, men ikke fordi
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de vidste, hvad de senere ville uddanne sig til. Og så kan det ske, at det undervejs
går op for dem hvilken vej, de skal:
• Gymnasiet virkede som et oplagt valg, og så tog jeg det. Jeg droppede så ud,
fordi jeg fandt ud af, at jeg ville være elektriker, og så var gymnasiet ikke det
rigtige valg, og så skiftede jeg.
• Jeg valgte hf på grund af en sød kæreste, der gik der, og fordi jeg troede, at jeg
ønskede en gymnasial uddannelse. Jeg var rigtig glad for at gå der, og jeg fik
også noget fagligt ud af det, men jeg arbejdede samtidig på fuld tid, så jeg havde
en del fravær. Jeg startede først på min erhvervsuddannelse, da jeg vidste, at jeg
kunne få en elevplads.
Blandt de unge, der springer fra en erhvervsuddannelse, fordi det går op for dem,
at uddannelsen alligevel ikke var noget for dem, er der nogle, der undervejs finder
ud af, hvad de gerne vil på længere sigt:
• Jeg forstod ikke, hvorfor jeg var der. Jeg begyndte i stedet på HG, fordi jeg gerne
vil arbejde i en butik.
• Jeg startede som bygningsmaler, fordi det lød spændende, og fordi jeg er kreativ,
men i det lange løb er det fysisk krævende og nok ikke lige mig. Jeg har altid
gerne villet være frisør, men det var svært at komme ind.

Mulighed for praktikplads spiller en rolle
Det er et problem, som alle både inden for og uden for uddannelsessystemet er
opmærksomme på, at der er for få praktikpladser i forhold til antallet af unge,
der afslutter et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Blandt de 13 unge, der
er sprunget fra en erhvervsuddannelse, begrunder de 9 springet med mangel på
praktikplads. Der er her, som det fremgår af nedenstående, tale om unge, der gerne
vil fortsætte den påbegyndte uddannelse, og som ikke sidder med hænderne i
skødet og venter på bedre tider – bortset fra en enkelt informant. De øvrige var i
gang, enten på et nyt uddannelsesforløb eller i arbejde med planer om at begynde
på en ny uddannelse. Det første citat i rækken kommer fra et interview med en
ung mand, der kunne lide sit fag, men som endte med at tage en hf, fordi han ikke
fik en praktikplads. “Det tog glæden, at jeg ikke kunne få nogen læreplads,” siger
han på et tidspunkt, og den ytring kan tjene som overskrift for de øvrige unge i
samme situation:
• Jeg valgte tømmerskole, fordi jeg var skoletræt og skulle have en uddannelse,
og så ville jeg gerne lave noget, hvor jeg rørte mig – lave noget andet end sko
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learbejde og slippe for at sidde på en skolebænk. Så fandt jeg ud af, at det var
sindssygt svært at få praktikplads eller læreplads – jeg søgte flere hundrede
steder, og så opgav jeg til sidst, jeg gad ikke mere. Så gik der noget tid, og så
tænkte jeg, at jeg måske skulle prøve noget andet.
• Jeg valgte tømreruddannelsen, fordi jeg var interesseret og havde været i praktik
i folkeskolen. Jeg søgte læreplads som tømrer, men fandt aldrig en. Senere blev
jeg arbejdsløs som altmuligmand, fordi der ikke var arbejde, og så fik jeg tilbudt
læreplads som blikkenslager, som jeg gik i gang med. Efter prøvetiden blev jeg
sendt på grundforløb.
• Jeg ville gerne på gymnasiet, men jeg havde ikke karaktererne, og så var der
handelsskolen, der lignede gymnasiet meget. Så jeg startede på handelsskolen,
og det gik meget godt, og jeg blev færdig med det, men jeg manglede en prak
tikplads og vidste så ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg fik hjælp af en vejleder og
valgte et grundforløb som håndværker.
• Jeg valgte murer, fordi det er det, jeg gerne ville være. Men der var dengang
ingen læreplads som murer. Jeg valgte senere tømrer, fordi det var det, jeg faldt
for på det tidspunkt.
Citaterne ovenfor er alle hentet fra interview med unge, der opgav faget og fandt
andre veje i uddannelsessystemet. De næste citater er fra interview med unge, der
på interviewtidspunktet var midlertidigt ude af uddannelsessystemet, men som alle
var i gang på den ene eller anden måde. En vælger en ny uddannelse, en er i gang
med et kompetencegivende kursus, og to er i ufaglært arbejde.
• Jeg har været rigtig glad for forløbet, for selvom det kun var et halvt år, lærte vi
alt det vigtige og grundtingene, som er vigtige at kunne, så det var rigtig godt.
Jeg trivedes og kom hurtigt i kontakt med folk. Jeg søger læreplads, men har
endnu ikke fundet noget. Jeg har været aktivt søgende, men det er rigtig svært,
så nu begynder jeg på en ny uddannelse.
• Undervisningen var meget god i forhold til det, jeg havde regnet med. Man
hører så meget om teknisk skole, at det bare er noget med, at man kommer og
sidder, men sådan er det ikke. Man lærer også noget der. Men jeg har endnu
ikke fundet en praktikplads.
• Jeg valgte tømrer, men der var ingen læreplads at få. Nu arbejder jeg som mu
rerarbejdsmand, og jeg har en halv lovning på læreplads som murer.
• Det var lige, da finanskrisen ramte, og jeg kunne ikke få nogen læreplads, så
det var så surt.
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Og så er der en, som på interviewtidspunktet synes at være gået noget i stå og bare
venter på bedre tider, og som kommenterer sin situation på denne måde:
• Jeg skal finde en praktikplads, før jeg kan fortsætte på hovedforløbet. Det plejer
at være svært at finde en praktikplads, fordi der er rigtig mange, der søger. Jeg
søger ikke aktivt lige for tiden. Det kunne være fedt at få en plads. Det ville
være fantastisk, hvis jeg kunne komme videre med det.

Opsamling
19 spring fra en gymnasial uddannelse og 18 spring fra en erhvervsuddannelse ud
af en population på 45 unge er skræmmende tal set gennem uddannelsesinstitu
tionernes briller, fordi springene set med den optik må regnes som frafald. På den
anden side set er der tale om unge, der – med en enkelt undtagelse – hverken er gået
i stå eller har givet op, og som forholder sig afprøvende til de muligheder, der er.
Begrundelserne for at springe er mangfoldige, og selv i så lille et materiale som
dette er der – ud over problemet med manglende praktikpladser – ikke to begrun
delser, der er fuldstændig ens. Men der er nogle tendenser, og spørgsmålet er så, om
der i disse tendenser findes nogle informationer, der direkte eller indirekte peger
på, hvad uddannelsessystemet kan gøre for at mindske antallet af spring. Hvis det
vel at mærke er det, der er målet.
Da flere af de unge giver udtryk for, at det først gik op for dem, at uddannelsen
ikke var noget for dem, da de var i gang med den, er det oplagt at se nærmere på
forholdet mellem uddannelsernes niveau, indhold og form på den ene side og de
unges færdigheder, læringsstrategier og forventninger på den anden side, herun
der på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Kan folkeskolen
gøre sit til at ruste de unge bedre til at møde de krav og forventninger, der stilles
til dem på forskellige typer af ungdomsuddannelser? Er der tilstrækkelig viden i
uddannelsessystemet om samspillet mellem undervisningstilrettelæggelse og de
unges forestillinger om god og meningsfuld undervisning?
I næste afsnit undersøges det, hvad de unge i interviewene svarer på spørgsmålet
om, hvad der har betydet mest for dem på deres ungdomsuddannelse.

56

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Hvad har betydet mest på ungdomsuddannelsen?
Vi har stillet spørgsmålet til de fleste unge i interviewundersøgelsen, uanset om
de var sprunget fra en uddannelse eller ej.14 De svar, vi har fået, kan inddeles i fire
grupper:
1.
2.
3.
4.

Det sociale og forholdet til klassekammeraterne
Lærerne og forholdet til dem
Det at lære og at få et godt resultat
Det at have en relevant uddannelse

Også svarene på dette spørgsmål fordeler sig forskelligt mellem de unge fra de
gymnasiale uddannelser og unge fra erhvervsuddannelserne. Gymnasieelevernes
udsagn hører hjemme i grupperne 1, 2 og 3, mens udsagnene fra unge på erhvervs
uddannelserne med en enkelt undtagelse falder i grupperne 2, 3 og 4.

Det sociale og forholdet til klassekammeraterne
Uanset, om de unge på de gymnasiale uddannelser angiver andre grunde til at
springe, betyder det sociale og forholdet til kammeraterne rigtig meget for deres
opfattelse af deres gymnasietid. Som nævnt ovenfor er der fire unge, der har begrun
det deres spring fra gymnasiet med henvisning til det sociale klima og forholdet
til kammeraterne, men derudover har vi flere udsagn fra gymnasieungdommen,
både fra dem, der er sprunget, og fra dem, der ikke er sprunget, der fortæller, hvor
vigtigt forholdet til kammeraterne er for deres opfattelse af gymnasietiden, fx:
• Jeg kunne føle, da jeg kom ind i en klasse uden noget socialt sammenhold, at
det havde stor betydning for, om man overhovedet gad komme i skole. Så det
er nok det, der har betydet allermest.
• De venner, jeg har fået – ja, det har nok været det vigtigste.
• At jeg fik en masse gode venner ud af det.
• Det sociale, som jeg har fået ud af det. Det er rart med et eksamensbevis, det
kan man komme langt med. Men det er superfedt med alle de gode venner – det
kommer til at holde længe.
14. Grunden til, at ikke alle er blevet spurgt, er, at der er tale om semistrukturerede interview, og at
interviewerne i situationerne indimellem har valgt at stille andre spørgsmål, som bedre passede i
sammenhængen. Dette gælder især telefoninterviewene, hvor vi skar ned på den tid, vi brugte på
hvert interview. Dertil kommer, at ikke alle unge, der faktisk fik spørgsmålet, har svaret direkte
på det.

DEL II: Begrundelser for spring fra en ungdomsuddannelse

57

• Jeg ved ikke, hvad der betød mest. Men det sociale betød meget.
• Det vigtigste er, at det er et rart miljø at være i, og så den måde, lærerne er på.
Der er ingen, der gider være et sted, hvor man ikke føler sig tilpas.
“Der er ingen, der gider være et sted, hvor man ikke føler sig tilpas,” kunne være
overskriften for en samlet fremstilling af materialets udsagn om, hvad der betyder
noget for unge på de gymnasiale uddannelser. Der er flere forskellige konkrete bud
på, hvad der skal til for, at man som gymnasieelev føler sig tilpas, men to forhold
går igen: et godt forhold til kammeraterne og nogle lærere, der kan undervise og
motivere på en hjælpsom og venlig måde.
Blandt erhvervsskoleeleverne er der kun en enkelt, der besvarer spørgsmålet
med henvisning til de venner, han har fået gennem sin uddannelse. Han siger:
• Jeg er superglad for uddannelsen. Og nogle af de venner, jeg har, har jeg fået
der, og det er gode kolleger.

Lærerne og forholdet til dem
Lærerne og forholdet mellem lærere og elever tæller ligeledes rigtig højt for mange
i vores materiale. For nogle af de unge er det lærerne, de først kommer i tanker
om, når de bliver stillet over for spørgsmålet om, hvad der har betydet mest. Først
nogle udsagn fra unge på de gymnasiale uddannelser:
• Det har betydet mest, at jeg har haft nogle lærere og vejledere, der virkelig har
kunnet lære mig noget og vejlede en i de ting, man har skullet vælge, og de ting,
man har gjort, som har fået en til der, hvor man er i dag, og at man faktisk er
blevet færdig. Det har de jo hjulpet med. Og så selvfølgelig, at man har haft et
socialt liv.
• Noget af det, der har betydet mest, er lærerne. Jeg havde især en rigtig god lærer,
der rigtig hjalp mig og gik ind i, hvordan jeg havde det. Hvis jeg ikke afleverede
en opgave til tiden, spurgte han, hvad der lå bag. Han tænkte på mig og ikke på
det akademiske hele tiden.
• Jeg havde en enormt motiverende lærer, og det var spændende at arbejde med
i forhold til det, man er vant til.
Også for unge på erhvervsuddannelserne spiller det en rolle, hvordan lærerne for
holder sig til undervisningen og eleverne, men i vores materiale er der kun to, der
besvarer spørgsmålet med henvisning til de lærere, de har haft. Den ene udtaler
sig om lærerne på ungdomsuddannelsen:
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• Det handler meget om lærerne og deres stemmer og den måde, de underviste
på. Nogle lærere kan virkelig lære fra sig, og andre skulle finde sig en anden
uddannelse.
Den anden giver et noget overraskende svar på det spørgsmål, der jo helt klart er
møntet på ungdomsuddannelsen. Han siger:
• Jeg tror faktisk, at det ryger rimelig langt tilbage – helt tilbage til folkeskolen.
Min fysiklærer underviste på en rigtig god måde, og nogle af de ting, han for
klarede, når vi skulle lave noget med induktion og magnetisme og sådan noget,
forklarede han på en rigtig god måde. Det er nok noget af det, der har fået mig
til at få en forståelse for, hvad der skete, og det har nok givet mig en gejst til nu
at ville være elektriker. Så det har nok været i folkeskolen.
Svar af denne type, hvor en ung henviser til helt konkrete erfaringer fra folkeskolen,
som har betydet noget for hans valg af ungdomsuddannelse, er der ikke mange af i
materialet, hverken i interviewene eller i spørgeskemaet, hvor vi direkte har spurgt
til, i hvor høj grad undervisningen i folkeskolen har haft indflydelse på de unges
valg af ungdomsuddannelse.

Det at lære og at få et godt resultat
Nogle unge tegner et billede af sig selv som gymnasieelever, der tager det alvorligt,
at de går på en ungdomsuddannelse for at lære, og de vægter de faglige succeser
og resultater højt:
• Det, der betyder mest, er, at jeg føler, at jeg lærer noget. Jeg vil gerne have et
godt gennemsnit og vil gerne videre. Tidligere i mit liv havde jeg nok vægtet
det sociale højere, men nu er det det faglige.
• Helt klart succesoplevelser med hensyn til at lære og forstå nogle ting. At skrive
en god opgave og få en god respons og en god karakter.
• Det er nok flere ting, der har betydet noget – også et godt socialt liv, selvfølgelig.
Gode venskaber, helt klart. Men også det at kunne komme ud med et bevis med
gode resultater betyder meget.
• Det, der har betydet mest for mig, er helt klart, at jeg valgte at droppe ud fra
htx. Hvis jeg havde fortsat, ville jeg have spildt en masse tid, og jeg ville måske
have fuldført med et dårligt resultat.
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Også flere af de unge på erhvervsuddannelserne nævner som det første betydningen
af at lære noget og at få et godt resultat, fx:
• Det, der betyder mest, er, at jeg laver mine opgaver og har en god dag.
• Jeg var faktisk ret glad for fagene, fx erhvervsøkonomi. Jeg synes, det er en god
ting at kunne, også salgs- og serviceteknikkerne.
• Det er svært at sige. En masse nyttige ting, som jeg har lært på forløbet, og
sammenholdet med de mennesker, jeg arbejdede med i klassen. Man fik en hel
masse ting at vide, og man lærte en masse ting, som man kan bruge, når man
skal videre i uddannelsen.
• Det at ville blive på lærepladsen, selvom det godt kan være lidt hårdt at være
på arbejdspladsen. Det er ikke, fordi jeg bliver behandlet dårligt, men jeg hører
om kammerater, der har det meget bedre. Min mester sender ikke lærlinge ud
alene, og jeg lærer bedst ved at gøre tingene selv. Man kan ikke lære ved, at der
står en mester og siger til dig: Hent lige en rørtang osv. Jeg kan ikke gøre så
meget, for der er mange, der ingen læreplads har. Og det eneste, jeg vil, er at
færdiggøre min svendeprøve.

Det at have en relevant uddannelse
I denne gruppe findes kun udsagn fra unge på erhvervsuddannelserne, og det
afspejler en afgørende forskel på de to typer ungdomsuddannelser: Den ene type
er direkte erhvervsrettet, mens den anden er en forberedelse til en videregående
uddannelse. To af de nedenstående udsagn er leveret af unge, der på interview
tidspunktet havde fuldført deres erhvervsuddannelse, mens de to andre udsagn
kommer fra unge, der begge var godt i gang med deres hovedforløb:
• Det er nok det at være i gang med en uddannelse og at ende med at få taget en
uddannelse.
• At jeg blev modnet og blev færdig med min uddannelse.
• At lave det, jeg bedst kan lide – jeg er glad for det job, jeg har. Og så har det
selvfølgelig også betydet noget at møde nogle nye, gode mennesker.
• Det betyder meget at have en uddannelse, så man har et sted at stå i livet. Det
er vel det, der er vigtigst. Jeg ved ikke, om jeg vil være elektriker resten af livet,
men så har jeg noget at falde tilbage på.
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Sammenfatning DEL II
Der kan som nævnt konstateres nogle forskelle på de begrundelser, som elever på
henholdsvis de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne giver for deres
spring fra uddannelsen. Ligeledes er der forskelle på, hvilke forhold på ungdomsud
dannelsen unge fra de to uddannelsestyper tillægger særlig betydning.
Det følgende er en opsummering af de tendenser, som ligger i materialet.

Ad 1: Det sociale miljø og forholdet til kammeraterne
Det er en generel tendens i vores materiale, som også omfatter de unge, der ikke
er sprunget fra en ungdomsuddannelse:
• at de unge på de gymnasiale uddannelser er mere tilbøjelige til at nævne for
holdet til kammeraterne og det at skabe nye venskaber som det første, når de
bliver spurgt om, hvad der har betydet mest for dem på ungdomsuddannelsen.
• at de unge på erhvervsuddannelserne prioriterer det at få en uddannelse og
det at lære noget, de har lyst til og kan bruge til noget, og at forholdet til kam
meraterne er underbetonet i forhold til de uddannelsesrelaterede forhold.

Ad 2: Forholdet mellem uddannelsen og den unges interesse og indsats
Det er en generel tendens i vores materiale, at der er forskel på de aspekter af
forholdet mellem undervisning og egen indsats, som elever på henholdsvis de
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne trækker frem, når de begrunder
deres spring med henvisning til dette forhold:
• Blandt gymnasieeleverne er det oftest det faglige niveau, der giver anledning
til et spring. Niveauet kan enten opleves som for udfordrende eller som ikke
tilstrækkeligt udfordrende i forhold til den unges selvforståelse som elev. Dertil
kommer de unge, der udvikler skoletræthed eller bliver i tvivl om valg af ud
dannelse.
• Blandt eleverne på erhvervsuddannelserne er det enten usikkerhed på samspillet
med en konkret lærer, en oplevelse af, at uddannelsen ikke levede op til forvent
ningerne, umodenhed eller kedsomhed, der angives som grunde til at springe.

Ad 3: Mangel på praktikplads
Det giver sig selv, at det kun er på erhvervsuddannelserne, at manglen på prak
tikplads spiller en rolle. Her spiller den til gengæld en stor rolle for de unge, vi
har interviewet, idet halvdelen af de spring, der er repræsenteret i materialet, er
begrundet i dette forhold.
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De spring, der foretages med en sådan begrundelse, må naturligvis karakteri
seres som en anden type spring end de spring, der foretages som følge af et aktivt
fravalg af en uddannelse. Der skelnes inden for forskningen mellem ‘drop out’ og
‘push out’, hvor ‘push out’ netop henviser til den situation, at en ung springer fra
uddannelsen, fordi det ikke lykkedes at få en praktikplads.15
De unge, som har bidraget til ovenstående, kommer til at tegne et billede af, at
man som elev på en gymnasial uddannelse har mulighed for at forholde sig for
holdsvis afslappet til mulighederne og fremtiden, hvis det er det, man vil. Dermed
ikke sagt, at alle unge forholder sig afslappet til deres gymnasiale uddannelse –
hverken dem, vi har snakket med, eller gymnasieelever i almindelighed – eller at
alle unge har disse muligheder. De unge, der stillede op til interview, er ikke repræ
sentative, idet der klart er en underrepræsentation af elever fra gymnasiefremmede
miljøer.16
Det interessante ved det billede, som vores informanter fra de gymnasiale ud
dannelser tegner, er imidlertid, at det kan tegnes, og at man som gymnasieelev
kan begrunde sine til- og fravalg på måder, der efterlader indtrykket af den form
for overskud, der for eksempel tillader en ung at skifte uddannelse med den be
grundelse – som en af vores informanter giver – at det sociale betød mest, og at
hun derfor skiftede til et gymnasium med et ifølge hende lavere fagligt niveau end
det, hun kom fra, for at få det sociale miljø, hun ønskede. Hun kan udtrykke en
sådan begrundelse og regne med, at den både bliver forstået og accepteret, ikke
bare af os, som stod for interviewene, men også i det omgivende samfund. De unge
gymnasieelever med et vist personligt overskud oplever tilsyneladende mange åbne
muligheder samtidig med, at det for dem drejer sig om at finde den mulighed, som
passer bedst til deres personlighed og situation, og at det er naturligt at begrunde
de spring, de foretager, med udgangspunkt heri.
15. En skelnen mellem ‘drop-out’ og ‘push-out’ anvendes ikke blot i forbindelse med dette specifikke
forhold på erhvervsuddannelserne, men også i forbindelse med spring fra de gymnasiale uddan
nelser, som det fremgår af dette citat fra rapporten Hold fast, som har fokus på de gymnasiale
uddannelser: “En problemstilling, der har vist sig påtrængende i denne sammenhæng, drejer sig
om forskellen mellem “drop-outs” og “push-outs”. Drop-outperspektivet (Frafald) giver de unge
selv ansvaret for problemet. Nogle af problemerne for elever med uddannelsesfremmed baggrund
er blandt andet, at de ikke forstår det sprog, der tales i skolerne. Problemansvaret er elevens, det
er eleven, der har et personligt problem, og han må tage sig sammen. Skolen kan “tilbyde” at
hjælpe eleven, men det fordrer, at de økonomiske ressourcer er til stede. Push-outperspektivet
(udstødning) giver systemet ansvaret for problemerne. Man taler her om, at systemet er med til
at skabe og fastholde problemerne, da problemet ikke ligger i eleven, men i uddannelsessystemet.”
(Skovgaard et al. 2011: 12)
16. Ulriksen et al. 2009.
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Anderledes forholder det sig for de fleste af de unge, som vi har snakket med
fra erhvervsuddannelserne. Som nævnt begrundes halvdelen af deres spring med
mangel på praktikplads. Det interessante er, at stort set alle nøjes med at konsta
tere, at sådan er det. En enkelt siger ganske vist, at det er surt, at det er sådan, men
de fleste konstaterer det og fortæller derefter, hvordan de har forholdt sig til den
situation. Her kan man tale om en række tilfælde af ‘push out’, som det falder lige
så naturligt at tale om, som når gymnasieeleverne taler om deres valgmuligheder.
Der er endnu et interessant træk ved det billede, som de unge, der er sprunget
fra en erhvervsuddannelse, tegner af sig selv. Det drejer sig om de måder, hvorpå
de omtaler forholdet mellem uddannelsens indhold og form på den ene side og
deres egen interesse og indsats på den anden. Her er der ingen, der begrunder
et spring med, at det faglige niveau var for højt, selvom nogle af dem undervejs
konstaterer, at den uddannelse, de har valgt, alligevel ikke er noget for dem. “Jeg
forstod ikke, hvorfor jeg var der. Vi fik lov til at male lidt og skulle lave en væg,”
som en af de unge siger. Denne unge kvinde valgte et fag, fordi hun opfattede sig
selv som kreativ og troede, at malerfaget lige var hende, og da hun så kom i gang,
viste det sig at være noget helt andet end det, hun havde forestillet sig.
Kvinden tjener således som eksempel på en situation, som ifølge vores under
viserinformanter på erhvervsuddannelserne er hverdag i deres profession: De unge
på erhvervsuddannelserne vælger ikke kun en uddannelse, de vælger samtidig et
erhverv, som de på forhånd kun har en meget overfladisk viden om. Dertil kom
mer, at mange af dem begynder på en erhvervsuddannelse som ganske unge, ofte
fordi de ikke blev erklæret egnet til gymnasiet, eller fordi de var skoletrætte, da de
slap ud af folkeskolen. Og så opdager de, at der skal mere til end blot det at kunne
løfte en hammer eller en malerpensel, hvis de skal fuldføre den uddannelse, de er
kommet ind på.
Disse unge taler ikke om, at det faglige niveau er for højt, og det kan muligvis
hænge sammen med, at betegnelsen det faglige niveau som regel – ikke bare på
uddannelsesstederne, men også i folkebevidstheden – knyttes til boglige aktiviteter,
som på teknisk skole foregår i teorilokalerne og ikke ude på de enkelte værksteder.
Og de begrundelser, vi har fået med henvisning til undervisningens indhold og
form, drejer sig for alle vores informanters vedkommende om erfaringer i værk
stederne.
De aktiviteter, der foregår i værkstederne, er da også faglige i en anden forstand
end den faglighed, der almindeligvis knyttes til det boglige. Men de kan næppe
karakteriseres som mindre krævende, selvom det ifølge nogle af de unge er en
opfattelse, som de ofte møder, men som de ikke deler. Kravene er af en anden art,
og håndværksfagene involverer på en helt anden måde end de gymnasiale fag såvel
intellektuelle som kropslige kompetencer.
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DEL III: Unges positioneringer
og refleksioner over
positioner i folkeskole og på
ungdomsuddannelser
Indledning
I denne del trækkes der på de måder, hvorpå de unge, der stillede op til interview,
præsenterede sig selv som elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, deres
veje i uddannelsessystemet og deres overvejelser over deres uddannelsesforløb.
Det indblik, de unge dermed giver i den måde, hvorpå de har positioneret sig som
elever i henholdsvis folkeskole og ungdomsuddannelse, tegner samtidig et billede
af de positioner, de har fået tilbudt undervejs i deres uddannelsesforløb, og af de
måder, hvorpå de har oplevet dem og forholdt sig til dem som elever. Der stilles
ind på det billede, de tilsammen tegner af folkeskolen som institution, samt på de
samspil mellem positioner, positioneringer og uddannelsesvalg, der kommer til
udtryk gennem de unges udsagn.
Gennemgangen af de unges præsentationer bygger på følgende antagelser:
• at det er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig gennemførelse af en
ungdomsuddannelse, at den unge positionerer sig relevant i forhold til uddan
nelsesinstitutionens krav og forventninger.
• at der er flere veje til en sådan positionering, men at det afgørende er, at den
er forankret i den unges egen forestilling om, hvad det vil sige at “doing being
some identity” (Gee 2001) i ungdomsuddannelsessystemet.17

Positioneringsbegrebet
I sin ph.d.-afhandling fra 2005 ser Camilla Hutters unges uddannelsesvalg som
komponent i det, hun betegner social positionering. Hun konstaterer, at begrebet
positionering er blevet et “utroligt udbredt og anvendt begreb” inden for de episte

17. Jeg vender tilbage til udtrykket ‘doing being some identity’.
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mologiske tilgange, der gør op med forestillingen om en fast essens eller kerne i
mennesket som socialt individ, og fortsætter:
I stedet må den enkeltes ‘selv’ forstås i relation til den position vedkommende ind
tager i en given kontekst. Positioneringsbegrebet betegner således overordnet set
den relation, der er mellem selv og kontekst. (Hutters 2005, s. 44)

Fordi begrebet positionering er blevet så almindeligt anvendt, kan det ifølge Hutters
være svært at gennemskue, hvad det præcist henviser til. Som konsekvens heraf
vælger hun at anvende begrebet social positionering. Om dette begreb skriver hun
blandt andet:
Jeg synes, der er god grund til at opfatte valget af videregående uddannelse som et
udtryk for social positionering. For det første fordi valget af videregående uddan
nelse i høj grad er en bevægelse fra en position i uddannelsessystemet til en anden;
fx som i Kirstens tilfælde en bevægelse fra positionen gymnasieelev til positionen
sygeplejerskeelev. For det andet fordi både de videregående uddannelser og de er
hverv, de retter sig mod, indgår i mere overordnende samfundsmæssige hierarkier.
(Hutters 2005, s. 45)

I ovenstående citat henviser betegnelsen positionering til noget dynamisk. Der
er tale om en bevægelse knyttet til et valg, mens betegnelsen position henviser til
noget mere statisk, idet positionerne gymnasieelev og sygeplejerskeelev eksisterer
forud for og dermed uafhængigt af Kirstens valg. Det er vigtigt at fastholde denne
skelnen, når begreberne anvendes som analytiske kategorier, der skal hjælpe til en
forståelse af unges til- og fravalg i uddannelsessystemet og til at forstå de mulighe
der for positionering, som uddannelsessystemet og det samfund, det er indfældet
i, tilbyder de unge. Det er vigtigt i denne sammenhæng, fordi:
• Begrebet position betegner institutionelt og konventionelt etableret praksis, der
omfatter en række vilkår, som det enkelte individ ikke uden videre kan ændre
på. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke kan ændres på de institutionelt og
konventionelt forankrede vilkår, som den enkelte er henvist til at operere inden
for, blot at det ikke som enkeltindivid er muligt umiddelbart at ændre på disse.
• Begrebet positionering betegner de måder, hvorpå et individ besætter de handleog valgmuligheder, som det enkelte individ har inden for eller på kanten af de
institutionelt og konventionelt etablerede rammer.
• Når der sættes fokus på de unges til- og fravalg af uddannelse ud fra et politisk
ønske om at mindske antallet af de unge, der vælger en ungdomsuddannelse
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fra, er et ikke uvæsentligt spørgsmål, om det er 1) de måder, hvorpå de unge
positionerer sig i uddannelsessystemet, eller om det er 2) de positioner, de unge
tilbydes, der skal ændres. Det afføder nemlig to forskellige former for forståelse,
alt efter om det er positioner eller positioneringer, der fokuseres på.
I det følgende skelnes der altså mellem position og positionering som skitseret oven
for. Desuden skelnes der mellem det, Hutters betegner sociale positioner, på den
ene side og praksis-positioner på den anden side og mellem social positionering og
praksis-positionering.18
For at definere brugen af de fire kategorier er det nødvendigt at introducere et
hierarki, som gør det muligt at skelne mellem to niveauer:
1. niveauet for de positioner, som de unge kun indirekte kommer i kontakt med,
fx i og med at de vælger en bestemt uddannelse og derfor er på vej til at indtage
en erhvervsmæssig position, for eksempel positionen sygeplejerske, eller at de
vælger uddannelsessystemet fra og dermed måske ender med at indtage posi
tionen ufaglært arbejdsløs.
2. niveauet for positioner i de konkrete sociale rum, hvor de unge færdes, de po
sitioneringsmuligheder, der er til rådighed i disse rum, samt de unges faktiske
positioneringer i forhold til de muligheder, der tilbydes.
De fire kategorier fungerer som grundlag for nedenstående fremstilling af, hvordan
de unge, vi har interviewet, har positioneret sig i forhold til skole og ungdomsud
dannelse:
• Social position anvendes i overensstemmelse med Hutters’ anvendelse, nemlig
som henvisning til en institutionelt og konventionelt etableret placering inden
for et socialt felt af uddannelsesmuligheder, erhvervsmuligheder, økonomiske
betingelser, livsformsmuligheder etc. – et felt, der udgør forudsætningen og
rammen for det enkelte individs positioneringsmuligheder på de to niveauer.

18. Sprogligt er denne skelnen imidlertid ikke heldig, fordi begreberne skal fungere som benævnelse
af distinkte beskrivelseskategorier, og fordi et af de krav, man må stille til sådanne kategorier, er,
at de skal være så klart adskilte, at det er muligt (med det valgte perspektiv) at placere empiri
ske fænomener i enten den ene eller den anden kategori. På den baggrund er valg af termerne
social og praksis uheldig, fordi al praksis i forbindelse med uddannelse selvfølgelig må forstås
som social og som forankret i en eller flere sociale positioner i Hutters’ forstand. Jeg fastholder
alligevel betegnelserne, fordi de alternativer, jeg kan komme i tanker om, støder ind i tilsvarende
problemer.
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• Social positionering anvendes som henvisning til den måde, hvorpå man som
individ placeres og placerer sig inden for det sociale felt – en placering, der har
konsekvenser for de positioneringsmuligheder, man har på begge niveauer.
• Praksis-position anvendes som henvisning til de positioner, der er mulige i de
konkrete sociale rum, fx i et undervisningsrum, på en arbejdsplads, i familien,
i fritidstilbud, i en lokalforening etc.
• Praksis-positionering anvendes som henvisning til den måde, hvorpå man enten
som individ eller som del af en gruppe forholder sig til de praksis-positioner,
der er mulige i de konkrete situationer inden for et givet konkret socialt rum.
Når en ung mand i interviewet siger: “Det har ligget i familien, at vi har færdiggjort
os med gymnasiet”, kategoriseres udsagnet som en social positionering, fordi han
dermed diskursivt placerer sin familie og dermed sig selv i forhold til den sociale
position student. På interviewtidspunktet var han blevet student og gav blandt andet
sin tid som gymnasieelev følgende kommentarer med på vejen:
• Jeg følte mig meget tilpas med det faglige på gymnasiet og har ikke følt, at det
var svært. Og det gælder alle fag.
• Jeg var glad for det sociale, glad for at møde i skolen og arrangementer og alt
det, der blev lavet, det deltog jeg meget i. Det var tre rigtig gode år, og jeg savner
det.
Med sine kommentarer giver han et lille indblik i den måde, hvorpå han positio
nerede sig som gymnasieelev: som en fagligt dygtig, men ikke specielt nørdet elev
(for nu at bruge et af de unges egne udtryk). Samtidig fortæller han indirekte noget
om en tilgængelig praksis-position i gymnasiet – en position, som tillod ham at
fungere som en fagligt velfunderet elev med lyst og overskud til at deltage i sociale
arrangementer på skolen. Der er i interviewet ingen skarpe kanter mellem ham
og de tre år på gymnasiet, og han positionerer sig dermed som en velfungerende
besætter af såvel en mulig praksis-position som en mulig social position.
En velfungerende besætter af en institutionelt og konventionelt etableret posi
tion er genkendelig inden for det domæne, som positionen er forankret i. Begrebet
genkendelse er centralt, og her støtter jeg mig især til James Paul Gees refleksioner
over det at blive genkendt som ‘doing being some identity. Gee skriver:
Such socioculturally characteristic ways of being in the world – associations among
ways of thinking, feeling, acting, interacting, valuing, speaking, dressing, gesturing,
moving, listening, using particular objects (and sometimes writing and reading) that
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allow people to recognize each other as ‘doing (acting out in thought, word, and
deed) being some identity’ – (…).
(Gee 2001, s. 27)

Gee er her på linje med de positioneringsteoretikere, der, som Hutters også gør op
mærksom på, gør op med forestillingen om identitet som en fast essens eller kerne
til fordel for den forestilling, at det er mere hensigtsmæssigt at forstå identitet som
et dynamisk fænomen, der er relateret til de måder, hvorpå et individ positionerer
sig i forskellige kontekster.
Udtrykket ‘doing being some identity’ lader sig ikke umiddelbart oversætte til
dansk. Jeg vælger at oversætte det til ‘praksis-positionering’ samtidig med, at jeg
understreger, at praksis-positionering i denne sammenhæng skal opfattes som
noget, man gør, en form for ‘gøren identitet’ i konkrete situationer. En typisk ‘gøren
identitet’ er således ‘den velfungerende elev’, der uden synlige problemer besætter
de praksis-positioner, som uddannelsesinstitutionen tilbyder og lægger vægt på.
En anden typisk ‘gøren identitet’ kunne være ‘den mindre velfungerende elev’, der
ikke fuldt ud besætter den praksis-position, man må besætte, hvis man vil regnes
for en velfungerende elev.
Det er muligt at operere med typiske ‘gøren identiteter’ inden for et domæne som
skolen, fordi bestemte former for praksis-positionering er genkendelige inden for
det aktuelle domæne. Genkendelse er derfor central for den måde, hvorpå praksispositioneringer fungerer. For at kunne positionere sig relevant i et givet domæne
må man for det første kunne genkende de praksis-positioner, der er tilgængelige,
og for det andet have forudsætninger for og vilje til at positionere sig på en måde,
som er genkendelig for andre inden for domænet. Men for at få succes inden for
et domæne er det ikke nok, at man positionerer sig på en genkendelig måde, ens
positionering skal desuden kunne genkendes som meningsfuld og hensigtsmæssig.
For eksempel kan man positionere sig genkendeligt og samtidig så meningsløst og
uhensigtsmæssigt (set med institutionens optik) inden for et domæne som fx en
efterskole, at man bliver bortvist.
Det er ikke alle de unge, vi har interviewet, der positionerer sig så entydigt som
studenten i eksemplet ovenfor. Et eksempel på et noget mere komplekst positio
neringsmønster giver en anden ung mand, der fortæller om et forløb med flere
afbrud, og som derigennem giver et billede af sig selv som en elev uden målret
tethed og med stor lyst til fest og sjov. Indtil det tidspunkt, hvor han begyndte på
et grundforløb, hvor han måtte bruge nye sider af sig selv på måder, som han både
mestrede med overskud, og som han fandt meningsfulde. Dette forløb blev – med
hans eget udtryk – et vendepunkt for ham, og han gik i gang med og fuldførte en
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gymnasial uddannelse, som skal hjælpe ham til at realisere en gammel drøm om
social positionering, nemlig drømmen om at blive politimand.
Da han bliver bedt om at karakterisere sig som elev på nogle af de uddannelses
steder, hvor han har gået, siger han blandt andet:
• I folkeskolen var jeg en bølle og en ballademager, som lærerne var rigtig trætte
af.
• På grundforløbet var jeg en flittig elev, der altid meldte mig selv til opgaver. Og
jeg var en god kammerat, der også sørgede for de andre.
• På hf er jeg en stræber, og jeg laver mine ting.
Der kan i denne unge mands uddannelsesforløb konstateres en markant ændring
i hans praksis-positionering som elev. Fra at være en besværlig elev, der ikke ville
eller kunne besætte nogen af de praksis-positioner, der er tilgængelige for den, der
vil positionere sig som en velfungerende elev, til at være en velfungerende elev, der
laver de ting, der forventes af ham.

Samspil mellem praksis-positioner og praksis-positionering
De efterfølgende præsentationer og beskrivelser skal ses på baggrund af de an
tagelser, der danner grundlag for anvendelsen af positioneringsbegrebet, og som
tilsammen peger frem mod endnu en antagelse, nemlig den, at den unges succes
på ungdomsuddannelserne først og fremmest må forstås på baggrund af samspillet
mellem følgende faktorer:
• de erfaringer, den unge har med sig fra folkeskolen: Fik den unge tilbudt praksispositioner, som han eller hun kunne genkende som meningsfulde? Har den
unge været i stand til og haft lysten og/eller viljen til at positionere sig relevant
som elev?
• de praksis-positioner, den unge får tilbudt på ungdomsuddannelsen: Er de gen
kendelige og meningsfulde for den unge? Er han eller hun i stand til, og er der
en lyst og/eller vilje til at besætte de positioner, man som elev må besætte for
at gennemføre uddannelsen med succes?
Betegnelsen succes har ikke en klar reference. Set fra et uddannelsespolitisk og et
uddannelsesinstitutionelt ståsted henviser succes på en ungdomsuddannelse ofte
til uddannelsesforløb, der gennemføres uden unødige afbrud eller skift. Men som
konsekvens af de interview, vi har gennemført med de unge og med undervisere
på erhvervsuddannelserne, sættes der i denne bog netop ikke lighedstegn mellem
succes og ubrudte uddannelsesforløb, selvom der flere steder fokuseres på afbrud
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og skift. Formålet med at se de unges situation med et positioneringsperspektiv er
på den ene side at imødekomme omverdenens interesse for fuldført uddannelse
til tiden og på den anden side at nuancere det billede af de unges afbrud og skift,
som denne interesse både tegner og bekymrer sig om. Succes er ikke nødvendigvis
det samme som et ubrudt ungdomsuddannelsesforløb – en påstand, der illustreres
i det følgende.
I DEL III er det altså samspillet mellem positioner og positioneringer, der un
dersøges. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en opdeling af informanterne i tre
grupper – en opdeling, der er baseret på de unges egne beskrivelser af sig selv som
folkeskoleelever:
1. Positionering som velfungerende elev
2. Positionering som middel-velfungerende elev
3. Positionering som mindre velfungerende elev
Fire af de 45 unge er ikke placeret i denne opdeling, idet det ud fra deres selvbe
skrivelser kombineret med andre udsagn om deres tid i folkeskolen og udbyttet af
den ikke har været muligt at placere dem i en af de tre grupper.
For hver af de tre grupper er de unges udsagn struktureret på følgende måde:
a)
b)
c)
d)

De unges selvbeskrivelser som elever i folkeskolen
De unges uddannelsesvalg og begrundelserne herfor
De unges udsagn om de positioner, de har fået tilbudt i folkeskolen
Ændringer i praksis-positioneringer undervejs i uddannelsesforløbet

Mange af de unge fortæller om ændringer i deres positioneringer som elever i løbet
af deres uddannelsesforløb, og flere af dem ser ændringerne som en følge af, at de er
modnet, at de er blevet mere voksne. Men i alle tre grupper er der unge, der fortæl
ler om markante ændringer – de fleste i gruppen af mindre velfungerende elever,
og det er disse fortællinger, der præsenteres under hver gruppe ud fra spørgsmålet:
Hvad siger de unge om ændringerne, og hvordan begrunder de dem?

Om kategoriseringen af de unge som folkeskoleelever
En af de hovedinteresser, som ligger bag hele projektet, er muligheden for at komme
nærmere en forståelse af, hvordan folkeskolen enten fungerer eller vil kunne fungere
som et fagligt og socialt solidt, engagerende og inspirerende fundament for de unges
uddannelsesvalg og uddannelsesforløb, og folkeskolen er derfor udgangspunktet for
DEL III. Det er så elevernes bidrag til en vurdering heraf, der udgør det empiriske
grundlag, idet det er deres stemmer, der lyder, mens ansvaret for fortolkningerne
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af deres udsagn og dermed for kategoriseringen af dem ligger hos mig, som har
analyseret og kategoriseret materialet. Det er også mig, der er ansvarlig for de kate
gorier, der har gjort det muligt at placere hver enkelt elev som enten velfungerende,
middel-velfungerende og mindre velfungerende i folkeskolen. Begrundelserne for
en sådan opdeling er
• at den giver et genkendeligt udgangspunkt for at se nærmere på de unges praksispositioneringer og deres samspil med de praksis-positioner, de fortæller om,
idet det både blandt de unge og i det samfund, de færdes i, falder naturligt at
tale om, at man kan være mere eller mindre velfungerende som elev
• at det må antages, at de skoleerfaringer, de unge bærer med sig videre i uddan
nelsessystemet, hænger sammen med den måde, hvorpå de har fungeret fagligt
og socialt i folkeskolen
• at det må antages, at de unges vurderinger af de praksis-positioner, de har fået
tilbudt som elever i folkeskolen, er farvede af de måder, hvorpå de har fungeret
fagligt og socialt
• at det må antages, at der er en sammenhæng mellem valg af uddannelsesforløb
efter 9. klasse og erfaringerne fra folkeskolen
Placeringen af de unge i de tre grupper er som nævnt foretaget på baggrund af de
unges udsagn om deres folkeskole og deres tilgang til det at være elever her. Den
skal ses på baggrund af følgende forbehold:
• Der er alene tale om udsagn fra eleverne. Skolerne og lærerne er ikke blevet
spurgt.
• De unge har udtalt sig om folkeskolen 4½ år efter, at de gik ud af 9. klasse, og
de har derfor haft tid til at glemme visse sider og til at fortolke erindringerne,
så de matcher deres selvbilleder på interviewtidspunktet.
Med udgangspunkt i det første forbehold er det vigtigt at slå fast, at det billede,
som materialet tegner af de praksis-positioner, som de pågældende elever har fået
tilbudt i folkeskolen, er blevet til ud fra deres erindringer om, hvordan det var at
være elev. Når for eksempel en ung mand udtaler, at skolen er fattig på engagement
fra lærernes side, kan det derfor ikke konkluderes, at de lærere, han har mødt i
sin skoletid, ikke var engagerede, eller at de ikke ville hans bedste. Konklusionen
må alene være, at denne unge mand har fået tilbudt nogle praksis-positioner, som
han har fortolket som et udtryk for mangel på engagement fra nogle læreres side,
og at det af ham er oplevet som et problem, fordi han ikke mener, at han har fået
tilbudt den hjælp, han havde brug for. Det, man ikke kan vide, er, om tilbuddet
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faktisk var der, men at han ikke var i stand til at tage imod det på det pågældende
tidspunkt. Det, man til gengæld kan uddrage af hans udsagn om folkeskolen, er,
at samspillet mellem de praksis-positioner, han har fået tilbudt, og den positione
ring, han som elev har været i stand til eller har haft viljen til at realisere, ikke har
fungeret optimalt.
Med udgangspunkt i det andet forbehold er det vigtigt at huske, at de unges
erfaringer fra folkeskolen nok er af ældre dato, men at afstanden i tid giver dem
mulighed for at reflektere over de forskellige former for samspil, de har været
involveret i henholdsvis i folkeskolen og på en eller flere ungdomsuddannelser.
Det er netop disse refleksioner, der gør det muligt at følge ændringer over tid i de
måder, hvorpå de har positioneret sig som elever i forskellige undervisningsmæs
sige sammenhænge.
Der er endnu et forbehold, der må tages i forbindelse med kategoriseringerne.
Det drejer sig om, at der i vurderingen af, hvordan en ung har fungeret som elev,
indgår flere parametre. For at blive regnet som en velfungerende elev i folkeskolen
må man for eksempel være en rimelig god læser, man må fagligt leve op til en række
krav og forventninger, og man må socialisere sig i overensstemmelse med den
pågældende skoles kultur. Men skoler er forskellige, og de krav og forventninger,
som den velfungerende elev må leve op til, er ikke de samme fra skole til skole.
Det betyder, at der i forbindelse med kategoriseringerne i denne del har været
inddraget andre informationer fra interviewene end dem, der er gengivet i den
nedenstående gennemgang. For eksempel har vi spurgt de unge, om de har følt sig
rustet til at møde krav og forventninger på den ungdomsuddannelse, de har valgt,
og de svar, vi har fået her, er indgået i grundlaget for kategoriseringerne. Det har
betydet, at der efter gennemgangen af materialet er i alt fire kvinder, som ikke er
placeret i en af de tre grupper, blandt andet en kvinde, der som konsekvens af sin
beskrivelse af sig selv som elev i folkeskolen ville blive placeret i gruppen af mindre
velfungerende. Om sig selv som folkeskoleelev siger hun:
• Jeg var frygtelig anstrengende i folkeskolen, fordi min koncentration er meget
dårligt, så jeg har tit siddet og lavet alt muligt andet end det, jeg skulle. En rigtig
elendig elev var jeg, og i 2. klasse har jeg nok siddet halvdelen af tiden uden
for døren. En typisk drengepige, har jeg fået at vide. Jeg skal ud og løbe eller
sådan noget. Så jeg var en af de der meget fjollede mennesker, der løb rundt i
klasselokalet.
Men hovedindtrykket af interviewet er, at der er tale om en ganske kvik kvinde,
der nok har koncentrationsproblemer, men ikke større, end at hun gik direkte fra
9. klasse til en gymnasial uddannelse, som hun ganske vist sprang fra, fordi kravene
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syntes at være for høje, men som hun fulgte op med en anden gymnasial uddan
nelse, som hun fuldførte. Og helt galt har det nok heller ikke været i folkeskolen,
idet hun fortæller:
• Jeg synes i bund og grund, at min folkeskole var rigtig god til at få mig videre.
• Der var en del stræbere i klassen, så det var ikke altid, man kunne få lov til at
sige noget, men alle var næsten på samme niveau. Det var en ret kvik klasse,
og vi hjalp hinanden, hvis vi kunne.
Så noget må have fungeret for denne kvinde som elev i folkeskolen, selv om hun i
interviewet vælger at tegne et billede af sig selv som en kaotisk og omkringfarende
og dermed mindre velfungerende elev.
I den følgende gennemgang deles de 41 informanter som nævnt op i tre grupper:
• Unge kategoriseret som velfungerende elever i folkeskolen (11 i alt)
• Unge kategoriseret som middel-velfungerende elever i folkeskolen (17 i alt)
• Unge kategoriseret som mindre velfungerende elever i folkeskolen (13 i alt)

Velfungerende elever i folkeskolen
I denne gruppe findes syv kvinder og fire mænd. Kategoriseringen af dem som
velfungerende baserer sig på udsagn af denne type:
• Jeg var en dengse. Jeg lavede alle lektier og havde ikke problemer. Og perfek
tionistisk. Jeg kan ikke aflevere noget, jeg ikke synes er godt. Jeg læste godt og
blev bedre til det, fordi jeg skulle hjælpe nogle af de svage i klassen. Jeg lærte
meget af at skulle lære fra mig.
• Jeg var en af de dygtige piger i klassen, en af dem lærerne roste og godt kunne
lide. Jeg husker også mig selv frustreret over, at jeg følte, at jeg var dygtigere
end mange andre, men jeg fik at vide, at jeg var god til at hjælpe de andre og
ikke at vise i undervisningen, at jeg følte mig bedre.
• Jeg var nørden bagest i klassen, som fulgte nogenlunde med, og som godt kunne
svare rimeligt fornuftigt, når jeg blev spurgt. Jeg blev mobbet en del fra 3.-6.
klasse, men så udviklede jeg en utrolig stærk selvironi, og så begyndte bøllerne
at synes meget godt om mig. Da syntes jeg, at det sociale liv i klassen var fint
nok.
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• Jeg var en af de stille, larmede ikke så meget. Det meste af tiden var jeg interes
seret, men også lidt doven. Jeg var en af de gode elever – en rimelig nem elev at
have. Generelt havde jeg det sindssygt godt, og det var nemt, og jeg var sammen
med vennerne hele tiden.
• Jeg var afslappet. Jeg lavede mine ting og tog det, som det kom, tror jeg. Jeg
syntes, det var hyggeligt, også fordi jeg har haft lidt nemmere ved det, så har
det været på sådan en tøffende-igennem-hyggelig måde.
På hver deres måde illustrerer disse udsagn, at de unge i denne gruppe har gen
nemført folkeskolen med et fagligt, personligt og socialt overskud. Samtidig peger
udsagnene på, at de unge lægger vægt på forskellige aspekter, når de bliver opfor
dret til at beskrive sig selv som folkeskoleelever. Der er kvinden, der betegner sig
selv som perfektionistisk, og som i øvrigt et andet sted i interviewet fortæller, at
hendes perfektionistiske tilgang blev et problem, som hun i gymnasiet fik hjælp til
at forholde sig mere afslappet til, der er nørden, som kunne have sin opmærksom
rettet andre steder hen og alligevel være i stand til at give tilfredsstillende svar på
lærerens spørgsmål, og der er kvinden, der har haft overskud til at hygge sig ge
valdigt samtidig med, at hun fagligt har klaret sig rigtig godt.

De unges uddannelsesvalg og begrundelser
Dette overskud afspejler sig i de unges valg af ungdomsuddannelse og deres begrun
delser for valget. Som første ungdomsuddannelsesvalg har alle valgt en gymnasial
uddannelse. Tre af kvinderne havde forinden været i 10. klasse, den ene på en
efterskole, den anden på et privat gymnasium og den tredje i en kreativ 10. klasse.
Begrundelserne for at vælge en gymnasial uddannelse ligner meget hinanden, og
der hersker inden for gruppen en vis konsensus om, at gymnasiet er et selvfølgeligt
valg, fx:
• Fra vejlederne i folkeskolen har det meget været sat op sådan, at teknisk skole
er for dem, der ikke får så gode karakterer, og gymnasiet er for dem, der får
bedre karakterer, og derfor syntes de, at jeg skulle på gymnasiet.
• Altså, mine forældre er akademikere, så det virkede meget naturligt.
• Jeg har fået det ind hjemmefra, at det er godt at være højt uddannet.
• Det har jeg hele tiden vidst, at jeg ville. Jeg har slet ikke tænkt på andet.
• Jeg har altid vidst, at jeg ville have en gymnasial uddannelse.
• Jeg havde ikke overvejet andre muligheder, for gymnasiet, det skal man da.
• Jeg valgte gymnasiet, fordi jeg altid har vidst, at jeg gerne ville læse videre.
• Jeg tænkte vel bare, at jeg skulle på gymnasiet for at komme på universitetet.
Jeg vil gerne arbejde for FN.
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Der er således tale om en gruppe unge, der tidligt har social-positioneret sig som
kommende studenter, og hvoraf nogle tillige har social-positioneret sig som stu
derende på en videregående uddannelse.
Tre af de mandlige elever i denne gruppe har fuldført en treårig gymnasieud
dannelse uden spring eller pauser, mens det samme kun gælder for én af kvinderne.
Men bortset fra en enkelt var de øvrige enten i gang med eller havde fuldført en
gymnasial uddannelse på interviewtidspunktet. Denne ene kvinde, der var sprun
get fra det gymnasiale system, var i stedet i gang med en erhvervsuddannelse, der
matcher det job, som hun har haft sideløbende med, at hun har forsøgt sig på to
gymnasiale uddannelser, og som hun henviser til, når hun bliver spurgt om sine
begrundelser for til- og fravalg. Arbejdet er et tilvalg, som hun på interviewtids
punktet havde besluttet sig for at holde fast i.

Udsagn om praksis-positioner i folkeskolen
Vi afsluttede hvert interview med en opfordring til de unge om med ét ord at be
skrive deres oplevelse af folkeskolen. Det faldt de fleste svært at begrænse sig til ét
ord, men deres svar på opfordringen giver alligevel et kondenseret billede af deres
oplevelse af de praksis-positioner, de har fået tilbudt i folkeskolen. Nedenstående
er en oversigt over, hvad de 11 unge i denne gruppe svarede. Udsagnene er ordnet
efter de former for erfaringer, de udtrykker.

Godt, hyggeligt, spændende, lærerigt, fantastisk
Fem unge udtrykker på forskellige måder, at tiden i folkeskolen for dem har været
rigtig fin:
• Fint. Godt. Jeg var ret glad for at gå i folkeskolen, så med ét ord: godt.
• Hyggelig, tror jeg. Jeg syntes, det var hyggeligt.
• Tilfredsstillende med hensyn til de forventninger, jeg havde – både fagligt og
socialt.
• Spændende og lærerigt. Det, der viser vejen, hvad der er godt for en.
• Fantastisk – begge skoler, fordi den første har gjort, at jeg er styrket i dag, har
gåpåmod, stiller op og er selvstændig. Udfordringer i livet skal der være.
De fem citater fortæller alle om glade og tilfredse folkeskoleelever. Går man tættere
på, viser det sig imidlertid, at billedet er lidt mere nuanceret for i hvert fald tre af de
unge, der står for disse udsagn. For eksempel falder følgende kritiske udsagn i løbet
af interviewet med den kvinde, der karakteriserer sin folkeskoletid som hyggelig:
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• I min klasse var der nogle stykker, der var rigtig gode, som var i toppen, og så
var der nogle, der var middel, og så var der også mange, der var mindre gode.
Dem, der var gode, de var gode til det hele, og dem, der ikke var så gode, de
var mindre gode til meget af det. Der var stor forskel. Jeg var en af de gode til
hurtigt at kunne læse og skrive og stave. Men jeg tror også, at det har været
undervisningens skyld lidt, at de andre, som måske ikke var lige så gode, dem
blev der måske taget mindre hensyn til, og det kunne der godt være taget hånd
om for deres skyld.
Og videre:
• Hvad jeg fik mest ud af? Der er mange af tingene, jeg synes, jeg har fået meget
ud af. Men jeg kunne da mærke i 10. klasse, at der var mange ting som dem,
jeg kom i klasse med, vidste – de vidste egentlig mange flere ting i dansk eller
engelsk eller et eller andet, som de sagde, de havde lært i folkeskolen, hvor jeg
tænkte, at jeg sgu da ikke havde lært det, selvom jeg var en af de bedste i min
klasse på det tidspunkt. Jeg tror ikke, at de lærere, vi havde, havde den erfaring
og den faglighed, der skulle til for at lære det videre til os, der sad på skolebæn
ken.
Og fra den kvinde, der karakteriserer sin tid i folkeskolen som spændende og
lærerig, kommer følgende modificerende udtalelse:
• Nu, hvor jeg ser tilbage, mener jeg godt, at der kunne være sparet nogle år. Fordi
jeg synes – men det er også for at tage hensyn til nogle andre – men jeg synes
meget, at det var det samme. Jeg synes måske, at forløbet er lidt for langt, og at
man godt kunne have klaret det på færre år. Men det skal jo også passe til alle.
Og kvinden, der omtaler sin folkeskoletid som fantastisk, fortæller andre steder i
interviewet om en klasse præget af ballade og mobning, hvor hun og en veninde
var de eneste kloge, som hun siger – en klasse, hun gik i til begyndelsen af 9. klasse,
hvor moderen sørgede for et skoleskift, fordi det gik op for hende, at undervisningen
ikke levede op til det, hun mente, undervisning burde være.

Broget – ballast og frustration
Fire af de unge i denne gruppe husker tiden i folkeskolen som noget mere blandet:
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• Det er meget svært – det kan man ikke – lidt broget, måske. Det er så et meget
let ord at bruge, men det er nok det bedste ord. Der var en eller anden lethed
over det: en let brogethed, noget i den dur.
• Det er svært. Jeg er fristet til at sige god, men det er, fordi jeg personligt synes,
jeg har fået mange gode tanker med fra den – ikke, fordi det alt sammen var
godt. God. Men der måtte godt have været lidt mere fagligt fokus i folkeskolen.
• Fint nok. Det har ikke været det helt vilde informationsparadis, men det har
heller ikke smadret min fremtid, så jeg vil sige: sådan nogenlunde.
• Både ballast – at man har fået noget med – og frustration, at man selv følte, at
man kunne klare at gå en klasse over, især de ældre klasser.
Den kvinde, der karakteriserer sin tid i folkeskolen ved en let brogethed, fortæl
ler om sig selv, at hun er en af dem, der har flair for at gå i skole, og at hun ikke
kender til skoletræthed. Hun har haft både gode og dårlige lærere i folkeskolen.
Om de dårlige siger hun:
• Dem havde jeg gerne undværet. Det var faktisk alvorligt, for der var en skole
leder, der ikke kunne finde ud af at gøre noget ved det.
Og videre:
• Det er lidt af en kliché, når man starter – i hvert fald i dansk på gymnasiet – så
siger de: “Glem alt, hvad du har lært i folkeskolen, for det er bare pjat, og alle
de fagtermer, du har fået, er lige omvendt af, hvad det er i virkeligheden, og
der er mange ting, der ikke helt stemmer overens med den måde, man arbejder
på senere.” På den måde synes jeg godt, at man i folkeskolen på en eller anden
måde kunne orientere det mere mod de videregående, så man måske bruger
lidt mere de samme måder at arbejde på og går lidt mere ind i de forskellige
skrivegenrer. Dem bliver man næsten ikke præsenteret for i folkeskolen. Men
jeg har også en holdning om, at i folkeskolen lærer man at lære ting, og man
udvikler sig også på andre måder eller områder end fagligt. Så på den måde
mener jeg ikke, at det er fatalt. Det er meget fint.
“Mere fokus på det faglige”. “Ikke det vilde informationsparadis”. “Ballast og fru
stration”. Bag disse udsagn ligger erfaringer som disse:
• Så begyndte puberteten, og lærerne havde svært ved at håndtere forskellige
situationer, og der blev en lidt dårlig stemning, og det blev der brugt meget tid
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på, og jeg syntes, at lærerne håndterede det enormt dårligt. Det var ikke så rart.
Der blev brugt rigtig meget tid på konflikter.
• Folkeskolen har på det faglige niveau ikke rustet mig specielt godt. Det, vi lærte i
folkeskolen, syntes jeg egentlig var på et meget, meget lavt niveau. Men generelt
vil jeg sige, at folkeskolen var udmærket, undervisningen og administrationen
af den. Den rustede nogenlunde til gymnasiet, hvis bare man lægger sig lidt i
selen i begyndelsen.
• Jeg tror måske, at det kan have noget med undervisningen i folkeskolen at gøre,
at jeg klarer mig godt, men jeg synes også, der var mange fag, hvor der ikke var
så god undervisning. Jeg har vel lært mange af de redskaber, jeg skal bruge nu.
Jeg ved det ikke rigtig.

Lang og mangelfuld
I gruppen af velfungerende elever finder man også udsagn, der indeholder direkte
kritik af de praksis-positioner, de har fået tilbudt:
• Lang – mit umiddelbare svar er lang. De sidste år i folkeskolen var meget det
samme i min klasse – man lærte ligesom ikke noget nyt. Men blev ikke udfordret
specielt meget, så det virkede som meget spild af tid.
• Mangelfuld – der manglede nogle ting, man godt kunne have lært.
Ovenstående kritik suppleres i de to interview. Den ene informant forholder sig kri
tisk til den form for undervisning, som tilsyneladende har domineret hans skoletid:
• Jeg ville gerne have undværet den resultatorienterede undervisning, fordi den
giver et underligt grundlag som, at det er forkert at lave fejl, som langt de fleste
gør, der arbejder med et eller andet. Når man ikke forstår, hvad det er, man
har gjort forkert, så lærer man ikke specielt meget. Der er det meget bedre i
gymnasiet, hvor du lærer meget mere ved at forstå dine fejl.
Den anden peger på forskellen mellem folkeskolen og gymnasiet med hensyn til
indhold såvel som undervisningsformer og lader denne sammenligning danne
udgangspunkt for sin kritik af folkeskolen:
• Jeg fik nogle gode grundsten i folkeskolen, men samtidig synes jeg, at jeg har lært
meget, meget mere i gymnasiet. På mange måder synes jeg, at man starter helt
om i gymnasiet, for det, man har lært i folkeskolen, var ikke på samme måde
i gymnasiet. Lærerne kunne godt have sagt, at her lærer du på den her måde,
men når du kommer i gymnasiet, er det noget helt andet måske. Jeg synes, der
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er mange ting, man godt kan gøre bedre i folkeskolen, i hvert fald at forberede
elever på at komme i gymnasiet.
Og videre:
• Jeg lærte meget i gymnasiet af, at undervisningen var så alsidig. Det synes jeg
også, man kunne gøre i folkeskolen, som fx at lærerne viser PP-shows og får
eleverne til at engagere sig på andre måder, end at det hele tiden er tavleunder
visning og gruppearbejde. Gruppearbejde er selvfølgelig godt for at bryde med
tavleundervisning. Men i folkeskolen var det meget sådan, at hvis man fik en
opgave, eller hvis læreren stillede nogle spørgsmål og sagde, at vi skulle arbejde
med det, så gik man ud og arbejdede med det, og så var der måske mange, der
tænkte, at de ikke behøvede at lave noget, fordi alle de 20 andre elever laver
præcist det samme, så når de kommer ind igen, og læreren spørger, hvad sva
ret er på det og det, så behøver man ikke række hånden op, for det er der så
mange andre, der gør. Men jeg kan huske, da jeg var helt ung i folkeskolen, og
vi fik projekter, vi skulle fremlægge – mit første projekt var om slædehunde i
Grønland – og det var noget helt nyt i 4. klasse. Vi var nervøse, men vi vidste,
at det var noget, som kun vi skulle snakke om. Det var sjovt, og vi lærte meget
af det – af det selv at sidde med noget og at kunne være kreativ.

Ændringer i praksis-positioneringer
Blandt de velfungerende unge er der to, der fortæller, at de har ændret positione
ring som elev i løbet af deres gymnasietid. Begge er de gået direkte fra 9. klasse
til deres gymnasiale uddannelse, og begge har fuldført på tre år. De er også begge
to begyndt på gymnasiet med én indstilling, og begge har de ændret indstilling
undervejs, men med to forskellige begrundelser.

“Med viljen har man alt” – en elev, der ikke altid har vidst, hvad hun
ville, men som så de andres ambitioner og besluttede at følge trop
Denne kvinde fortæller, at hun i 2. g ændrede positionering som elev:
• I starten ville jeg kun bestå med et studentereksamensbevis, og det var egentlig
bare det. Men som dagene skred frem, og folk droppede ud, og der så kun var
de kloge tilbage, fandt jeg ud af, at der var noget, jeg var gået glip af. Man ser
kammeraternes ambitioner, og det smittede af på mig, for jeg havde ikke de
ambitioner i starten. Jeg ved ikke, om det er bevidst eller ubevidst, det sker,
men jeg ville jo bare have et studentereksamensbevis, og det var den største
betydning for mig på gymnasiet. Men det endte ikke med at være sådan. Det
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var så et stort spring for mig i 2. g hurtigt at gå imod det hele og vende tilbage
og hente nogle gamle ting. Men det lykkedes.
Kvindens fortælling rummer en beskrivelse af et gymnasieforløb, hvor de i begyn
delsen var 36 elever i klassen, men kun 11 tilbage i 2. g – de kloge og ambitiøse,
som hun betegner dem, og så hende selv. Og så besluttede hun sig for at være lige
så ambitiøs som de tilbageværende kammerater. Hun ændrede altså efter egen
beslutning sin positionering som en gennemsnitlig gymnasieelev til at positionere
sig som en klog og ambitiøs elev.
Gennem interviewet tegner hun et billede af sig selv og den undervisning, hun
har fået på sin gymnasiale uddannelse. For det første gør hun en hel del ud af at
præsentere sin indstilling til tilværelsen, og da intervieweren har fået svar på sit
sidste spørgsmål og er ved at takke af, griber hun chancen og fortsætter med endnu
et indlæg om sin livsindstilling, som efter hendes mening også vil kunne hjælpe
andre til succes. Denne indstilling er i hendes fremstilling tæt knyttet til en leve
regel, som en vejleder i folkeskolen formulerede for hende, og som drejer sig om,
at man skal gøre det, man har på hjerte, og: “Med viljen har man alt.”
For det andet har hun haft respekt for undervisningen, niveauet og vilkårene
på uddannelsen. Om det siger hun følgende:
• Niveauet var enormt højt. Og på min uddannelse har de deres helt eget store
laboratorium, hvor man arbejder med de vildeste kemikalier, og det syntes jeg
var rigtig, rigtig fedt. Og de gjorde meget ud af, at vi følte os hjemme, når vi var
der – næsten hver dag fra kl. otte til fem. Så havde de lavet et køkken, hvor man
kunne opbevare sin mad og lave mad, og nogle små puder, hvor man kunne
ligge og slappe af, og de gjorde meget ud af tilværelsen, og det er jo en del af ens
hverdag, og hvis det ikke er på plads, så tror jeg heller ikke, det bliver så godt.
Og lærerne var altså bare gode til at tale med eleverne og til at motivere os.
Først i løbet af gymnasietiden blev det klart for hende, hvilken videregående ud
dannelse hun ville ind på. Det blev en uddannelse, som kræver et højt gennemsnit.
Hun fortæller ikke, om hendes valg af videregående uddannelse ligger før eller
efter hendes ændring i praksis-positionering, men hun bruger heller ikke dette
valg som begrundelse for ændringen. Ifølge hende er ændringen en følge af hendes
konstatering af, at de klassekammerater, der var tilbage i 2. g, positionerede sig som
kloge og ambitiøse elever, hvad der førte til hendes beslutning om at positionere
sig på samme måde.
Der har igennem en periode inden for uddannelsesforskningen været en in
teresse i at undersøge, om klassekammeraternes faglige niveau har indflydelse
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på de enkelte elevers – især de svagere præsterende elevers – faglige udvikling.19
Forskningsresultaterne er langt fra entydige, og det billede rokker et enkeltstående
eksempel jo ikke ved. Men her er et eksempel på en elev, der siger, at hun har
hævet sit faglige niveau inspireret af kammeraternes indsats. Den måde, hvorpå
kammeraterne har positioneret sig som gymnasieelever, har således betydet noget
for kvindens motivation og dermed i anden omgang for hendes positionering som
elev.
Med sine udsagn giver kvinden samtidig et blik ind i den praksis-position, som
hun besatte med større og større ildhu. Gennem sin beskrivelse giver hun et indtryk
af et undervisningssted med pædagogisk og indretningsmæssigt overskud og med et
læringsmiljø karakteriseret ved 1) at være indrettet på en inviterende og personligt
inkluderende måde og 2) at være befolket med inspirerende og motiverende lærere.

“Det er meget bedre i gymnasiet, hvor du lærer meget mere ved at
forstå dine fejl” – den stille og lyttende og delvist irriterende elev,
der tog sig sammen, fordi det begyndte at interessere ham
Denne informant fortæller om sin ændring i positionering som elev, at den ind
trådte i løbet af 2. g, hvor han begyndte at tage sig sammen. Han siger:
• I gymnasiet i starten tog jeg det ikke specielt alvorligt, men det gjorde jeg mere
og mere. 1. g var dybt useriøst men ikke 2. g og 3. g.
Men hvorfor ændrede han sin positionering?
• Det skete vel, fordi undervisningen blev mere interessant. 1. g-undervisningen
virkede ikke særlig seriøs, for man kom ikke rigtig i gang med noget, man ikke
havde haft i folkeskolen. Det virkede, som om alle skulle op på samme niveau,
og det førte til mange gentagelser. Hvis man er optaget af det, der foregår i
undervisningen, laver man mere.
Flere gange i løbet af interviewet giver han udtryk for, at hans nærvær og indsats
som elev i høj grad afhænger af, hvordan undervisningen er tilrettelagt, og hvad
den indeholder. Det er ham, der i det foregående står for en kritik af den un
dervisning, han har fået tilbudt i folkeskolen, og som han karakteriserer som for
resultatorienteret.
Han har fundet tiden i folkeskolen lang og siger, at han har savnet udfordringer.

19. Se fx kapitlet Forskning i peer effects i Allerup, Hetmar, Ringsmose & Torre 2008.
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I sit svar på et spørgsmål om undervisningen i naturfag i folkeskolen kommer han
også ind på sin modstand mod det, han betegner resultatorienteret undervisning:
• Den var meget, meget simpel og faktisk lidt spændende på et tidspunkt, men i
forhold til gymnasiet var det meget minimal undervisning. Jeg savnede, at der
var mindre fyld-ud-skemaer og mere frit, hvor du får at vide, at du skal gøre det
her, og måske hvordan du kan gøre det. Det er måske det, man forsøger med de
fyld-ud-skemaer, men problemet er, at hvis du læser forud i teksten, så er det
meget tit, at de afslører svarene, og så virker det lidt dumt at lave dem. Man ved,
hvad konklusionen er, og så kan man lave det om igen. Hvor i gymnasiet bliver
der lagt mere vægt på at man ser, at man har lavet en fejl og forstår, hvorfor
man har lavet en fejl, fremfor at man lader som om, man har lavet det rigtigt.
Det er meget resultatorienteret i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen: Du
skal gerne nå dette resultat, ellers får du dårlige karakterer – især i fysik.
Men i 2. g fik han mulighed for at indgå i et læringsmiljø, der var væsensforskelligt
fra det, han beskriver fra folkeskolen. Om dette miljø siger han:
• Vi havde et teknikfag, som jeg var meget glad for, hvor jeg valgte et fag, der
handler om kemi, hvor man får lov til at arbejde i et laboratorium. Man får fire
store opgaver på et år, og så har man mere eller mindre frit lejde til bare at hygge
dig i et laboratorium og lave, hvad du har lyst til. Det var ret spændende, det fik
jeg rigtig meget ud af. Man får meget mere frihed end normalt i kemiunder
visningen, og jeg havde en enormt motiverende lærer, og det var spændende at
arbejde med i forhold til det, man er vant til.
Flere af denne informants udsagn indeholder på linje med de ovenstående citater
nogle konkrete bud på samspillet mellem de tilbud, han har mødt i sin undervis
ning, og de måder, hvorpå han har reageret på dem. Han har tilsyneladende et fagligt
og personligt overskud, og det har ligget i kortene, at han skulle indtage en social
position som student. Og så alligevel ikke, for lærere og vejledere i folkeskolen var
ikke ganske enige i den beslutning:
• Altså, mine forældre er akademikere, så det virkede meget naturligt at vælge
gymnasiet. Men folkeskolen rådede mig til ikke at gøre det. I slutningen af 9.
klasse får man at vide, om man er ‘egnet’ eller ‘måske egnet’. Så fik jeg at vide,
at jeg var ‘måske egnet’, og så syntes de, jeg skulle tage et år mere eller et eller
andet. Og det gjorde jeg ikke. Vi ignorerede det, og jeg gik i gymnasiet i stedet
for.
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Konklusionen på hans fortælling er, at han har ændret positionering som følge af en
motivation, der kommer inde fra ham selv, men som først blev aktiveret, da han fik
tilbudt en praksis-position, som han genkendte som meningsfuld og udfordrende.
Samtidig giver han et lille indblik i et konkret samspil mellem praksis-position og
praksis-positionering i folkeskolen, og i den måde, hvorpå en elevs positionering
i undervisningen kan danne afsæt for skolens anbefalinger om det videre uddan
nelsesforløb: Skolen mærkede ham som ‘måske egnet’, men vi ignorerede det, som
han siger. Dette vi må henvise til ham selv og forældrene, som altså må have troet
på, at han fagligt og personligt ville kunne fungere på gymnasialt niveau.
Set fra informantens side er der tale om, at han har fået tilbudt en praksis-posi
tion, som efter hans mening har været uden tilstrækkelige udfordringer, som han
karakteriserer som lang med mange gentagelser og for meget resultatorientering,
og som ikke har givet mulighed for, at han som elev har kunnet lære af sine fejl.
Det er en alvorlig kritik, som han i skolen indirekte har givet udtryk for gennem
sin positionering som elev, idet han indimellem har lavet noget andet end det, læ
rerne lagde op til. Dermed har han i nogle situationer med sit manglende nærvær
undladt at besætte den praksis-position, som må besættes af den, der vil regnes
som en velfungerende elev, og skolen har kvitteret ved at mærke ham som ‘måske
egnet’. Man kan så med udgangspunkt i hans udsagn vende billedet om og sige,
at han og forældrene gennem deres ignorering af skolens vurdering på deres side
mærkede skolen som ‘måske egnet’, måske fordi den ikke var i stand til at motivere
ham til at positionere sig som velfungerende elev.
Da han selv er forholdsvis præcis med hensyn til at beskrive og skelne mellem
den form for undervisning, som han tager afstand fra, og den form, han genkender
som meningsfuld og udfordrende, peger hans fortælling direkte ind i den problem
stilling, at samspillet mellem praksis-positioner og praksis-positioneringer er mere
komplekst end som så.

Opsamling og kommentarer
De unge i denne gruppe beskriver sig selv som folkeskoleelever med et fagligt og
socialt overskud. For de fleste af dem har dette overskud betydet, at de både har
hygget sig og klaret sig rigtig godt i skolen.
Nogle udsagn drejer sig om de unges performance i forhold til det, der opfattes
som det faglige, fx:
•
•
•
•

Jeg lavede alle lektier og havde ikke problemer.
Jeg læste godt.
Jeg var en af de dygtige piger i klassen.
Jeg var nørden bagest i klassen, der kunne svare rimelig fornuftigt.
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•
•
•
•
•

Jeg lavede mine ting og tog det, som det kom.
Jeg har haft lidt nemmere ved det.
Jeg havde nemt ved det.
Jeg skulle hjælpe nogle af de svage i klassen.
Jeg var god til at hjælpe de andre.

Andre udsagn drejer sig om adfærd og det sociale:
•
•
•
•

Jeg var en af de stille, larmede ikke så meget.
Jeg var afslappet.
Jeg var en rimelig nem elev at have.
Jeg var sammen med vennerne hele tiden.

Udsagn som disse siger ikke alene noget om eleverne i denne gruppe, de fortæller
også indirekte noget om forventningerne til elevernes praksis-positioneringer inden
for rammerne af folkeskolens praksis-positioner. Nogle af disse forventninger kan
på baggrund af ovenstående illustreres med en række udsagn om forhold, der ofte
ikke italesættes, men som inden for folkeskolekulturen er så genkendelige, at de
så at sige giver sig selv, fx:
Det er selvfølgeligt:
•
•
•
•
•

at en elevgruppe kan opdeles i dygtige og svage elever
at den dygtige elev er en god læser
at den gode læser kan blive bedt om at hjælpe svage læsere
at læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer, når de bliver bedt om det
at man kan sidde bagest i klassen og delvist passe sig selv, hvis blot man er
indstillet på og har overskud til at svare rimelig fornuftigt, når læreren retter
sit spørgsmål mod en

Flere af de velfungerende elever, som har været glade for deres tid i folkeskolen,
fortæller, at de senere har oplevet, at de ikke i folkeskolen er blevet forberedt på
de krav og forventninger, som er indlejret i de praksis-positioner, de har mødt i
uddannelsessystemet efter 9. klasse, fx:
• Jeg synes godt, at folkeskolen kunne orientere sig mere mod det videregående.
• Folkeskolen har på det faglige niveau ikke rustet mig specielt godt.
• Jeg synes, der er mange ting, man godt kan gøre bedre i folkeskolen, i hvert fald
at forberede eleverne på at komme i gymnasiet.
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• Der var mange ting, som dem jeg kom i klasse med, vidste, og som de sagde,
de havde fra folkeskolen, og “hvor jeg tænkte, at jeg sgu da ikke havde lært det,
selvom jeg var en af de bedste i min klasse på det tidspunkt”.
Der ligger implicit i disse udsagn en forestilling om, at det er folkeskolens opgave
at ruste eleverne til at kunne begå sig fagligt på de efterfølgende uddannelser, og
det vil for de unge i denne gruppe sige at ruste dem til at fungere på en gymnasial
uddannelse. Der er ganske vist en enkelt informant, der modificerer dette synspunkt
ved at tilføje, at man i folkeskolen lærer at lære, at man her også udvikler sig på
andre områder end de faglige, og at hun derfor ikke finder det fatalt, at hun ikke
fagligt følte sig rustet. Med disse overvejelser genkendes hendes udsagn som et
indlæg i det, der ofte er blevet fremstillet som et spændingsfelt mellem det alment
dannende og det studieforberedende, for hvor skal folkeskolen lægge sin vægt? Som
i informantens udsagn opfattes det alment dannende og det studieforberedende ofte
umiddelbart som to modsatrettede prioriteringer, som et enten-eller. Spørgsmålet
er så, om forholdet nødvendigvis skal opfattes på den måde.
Udsagnene rejser desuden et spørgsmål om forholdet mellem undervisning og
læring. Når en informant siger, at hun ikke havde lært det, selvom hun var en af
de bedste i klassen, mener hun så, at hun ikke er blevet undervist i det? Eller er
det et udtryk for en undren over, at hun kunne blive regnet som en af de bedste
i klassen uden at kunne de ting, som de andre i hendes nye klasse tilsyneladende
kunne? Begge fortolkninger er mulige og genkendelige inden for diskurser om
folkeskolen og elevernes udbytte af den.
Men så er der andre informanter, der er mere tydelige, når de fx siger:
• Der måtte godt have været lidt mere fagligt fokus.
• Det var ikke det helt vilde informationsparadis.
• Man blev ikke udfordret specielt meget, så det virkede som meget spild af tid.
Det fremgår af det ovenstående, at de velfungerende elever har haft overskud til at
komme forholdsvis let igennem deres folkeskoletid, og at de er kommet ud med
et godt resultat og en klar forestilling om, at gymnasiet er vejen frem for dem.
Det fremgår også, at de fleste af dem har fundet tiden noget lang, og at de mener,
at den kunne have været udnyttet bedre, blandt andet ved at byde på flere faglige
udfordringer.
De ændringer, som to af informanterne i denne gruppe fortæller om, har begge
at gøre med faglige udfordringer.
Den ene informant blev fagligt udfordret ved at befinde sig i en situation, hvor
kun de mest ambitiøse klassekammerater var tilbage, og hun valgte at tage udfor
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dringen op. Dette valg blev støttet af det læringsmiljø, hun fik tilbudt i laboratoriet,
hvor hun fik tilbudt en praksis-position, som for det første bød på et højt fagligt
niveau og for det andet inviterede til, at eleverne skulle føle godt tilpas.
Den anden informant omtaler alene de faglige udfordringer, som han fik tilbudt
under nogle undervisningsformer, som han genkendte som meningsfulde:
1) Den resultatorienterede undervisning, han kendte fra folkeskolen, blev afløst
af en undervisning, hvor han fik mulighed for at lære af sine fejl, 2) han fik mere
frihed til at arbejde selvstændigt med større opgaver, og 3) han havde en lærer, der
var i stand til at motivere.

Middel-velfungerende elever i folkeskolen
Fem kvinder og tolv mænd kan på baggrund af deres udsagn kategoriseres som
middel-velfungerende elever i folkeskolen. Nogle af dem betegner direkte sig selv
som middel, andre er mindre direkte men tegner gennem deres udsagn om fol
keskolen og eget uddannelsesforløb billeder af sig selv som folkeskoleelever uden
udsving til hverken den ene eller den anden side. I denne gruppe findes fx unge,
der har klaret sig godt karaktermæssigt, socialt og adfærdsmæssigt, men som har
været præget af en vis skoletræthed som fx denne informant, der karakteriserer
sig selv på denne måde:
• Jeg var en udmærket elev. Ikke så stor forskel fra mange andre: en middel,
almindelig folkeskoleelev, både fagligt og socialt.
Og han tilføjer:
• Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg var skoletræt. Men mine folkeskolekarakterer
er ellers fine nok til gymnasiet.
Men der findes også unge, der giver udtryk for faglig usikkerhed, som har fået
hjælp til det faglige undervejs i folkeskoleforløbet, men som alligevel har udvist en
adfærd i overensstemmelse med skolens forventninger, fx denne kvinde, der blandt
andet fortæller følgende om sig selv som folkeskoleelev:
• Jeg var meget stille i timerne, men socialt var det noget helt andet. Fagligt var
jeg usikker, men også ihærdig indeni, jeg ville meget gerne – det var en stille
kamp for mig indeni. Jeg sagde ikke særlig meget i timerne. Jeg har været glad
for ekstraundervisningen, som har hjulpet mig, men jeg husker også, at jeg var
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meget usikker og nervøs. (…) Jeg er overbevist om, at der ikke var en eneste af
mine lærere, der ikke kunne lide mig, for de syntes, jeg var meget sød.
Andre udsagn, der ligger bag kategoriseringen af informanterne i denne gruppe,
er fx:
• Jeg var balanceret på en pæn måde. Jeg havde dage, hvor jeg ikke gad noget, men
jeg var også flittig og holdt styr på mine lektier, disciplineret på det område.
• Det faglige var lige tilpas for mig, ikke for svært, men heller ikke sådan, at man
mistede fokus, fordi det var for nemt eller kedeligt. Men socialt var det noget
lort, for man skulle passe ind i en af klikerne, og det har jeg aldrig gidet.
• I de mindre klasser var jeg nok en flittig elev, der ikke sagde specielt meget, men
i de ældre klasser har jeg nok også været en af dem, der lavede lidt uro – ikke
en af de helt slemme – ikke en af dem, der sad helt stille. På gymnasiet kunne
jeg godt føle, at der er nogle ting, jeg har overset i folkeskolen.
• I folkeskolen startede jeg med ikke at være særlig studiemoden. Det blev jeg så
i 8. klasse, der blev jeg ekstremt moden.
• Jeg var lidt doven i de ældste klasser, for jeg var ret skoletræt. Det er den eneste
grund til, at jeg ikke gik i gymnasiet.
• Jeg var glad for at gå i skole – så glad, man nu kan være. Jeg har ikke lavet det
store, men vi hyggede os. Jeg har lært grundtingen med at læse og skrive, det
er nok det. Og så har man lært, hvordan man skal opføre sig.
Som det fremgår af ovenstående udsagn, er denne gruppe sammensat af unge,
der har passet deres skole uden for alvor at skille sig ud fra det, de hver især har
opfattet som normen. Som en af dem siger, da han bliver bedt om at karakterisere
sin folkeskole: “Den var meget normal”. Og det er det indtryk, man får, når man
lytter til udsagnene fra de unge i denne gruppe, at de på en måde udtrykker sig på
vegne af en folkeskolenormalitet i midten. Der er ikke mange udsagn, der peger
på de samme ambitioner, som findes i den gruppe, der uden forbehold forstår sig
selv som velfungerende folkeskoleelever, eller som peger på den selvfølgelighed,
hvormed de unge i den første gruppe begrunder deres valg af ungdomsuddannelse.
I denne gruppe af middel-velfungerende unge er der så heller ingen katastrofer af
nogen art, og de individuelle problemer af faglig art, der har været undervejs, er
blevet løst gennem en indsats fra skolens side. Nogle af dem har så udviklet sko
letræthed undervejs, men de fleste har tilsyneladende afsluttet deres folkeskoletid
med et hæderligt resultat på karaktersiden.
Blandt de unge i denne gruppe findes også en ung mand, som fortæller, at sko
len ikke indstillede ham til gymnasiet, og at han fandt denne vurdering urimelig,
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ikke mindst i lyset af, at han fik et gennemsnit på 9,1 til de afsluttende prøver i 9.
klasse. Han tog derfor på efterskole efter 9. klasse og gik derefter i gymnasiet, som
han fuldførte på tre år. Det fremgår ikke af interviewet, hvad der fik skolen til ikke
at indstille ham i første omgang.

De unges uddannelsesvalg og begrundelser
Ti af de 17 unge i denne gruppe har taget 10. klasse, inden de gik i gang med en
ungdomsuddannelse, og seks af dem har begrundet dette valg:
• Da jeg gik ud af 9. klasse, troede jeg slet ikke, at jeg skulle i gymnasiet, fordi jeg
ikke havde stor tiltro til egne faglige evner. Så jeg gik i 10. klasse.
• Efter 9. klasse vidste jeg ikke, hvad jeg ville.
• Efter 9. klasse anbefalede mine lærere mig at gå i 10. klasse for at blive modnet
til gymnasiet, og jeg fulgte deres råd.
• Folkeskolen erklærede mig uegnet til gymnasiet efter 9. klasse og anbefalede
10. klasse, så jeg skulle have været til optagelsesprøve, hvis jeg ville være gået
direkte. Jeg fulgte deres råd.
• Jeg blev ikke indstillet til gymnasiet, som jeg gerne ville.
• For at få tiden til at gå, og også fordi jeg havde hørt fra flere sider, at det er godt
at have 10. klasse med.
Ni af de unge i denne gruppe valgte en gymnasial uddannelse som første ung
domsuddannelse. En af dem sprang senere til en erhvervsuddannelse, og en af
kvinderne sprang fra og tog arbejde i stedet. Syv af dem har begrundet deres valg
på følgende måder:
• I 10. klasse fandt jeg ud af, at der var masser af ting, jeg var rigtig god til. Og så
havde jeg brug for at komme videre, og så ville jeg gerne starte på gymnasiet.
• Jeg fulgte de andre, da jeg valgte hf, fordi jeg ikke ville skille mig ud fra mæng
den.
• Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Gymnasiet virkede som et oplagt valg, og så tog
jeg det.
• Efter 10. klasse følte jeg mig meget mere parat til gymnasiet.
• Jeg valgte gymnasiet, fordi jeg gerne ville, og fordi man nu til dags er nødt til
at gå i gymnasiet, for ellers kan man ikke få nogen ordentlige job.
• Mange af mine kammerater startede i gymnasiet efter 9. klasse, og jeg fulgte
med de andre uden at være klar. Det var mest det sociale og de fede fester, der
trak.
• Jeg valgte derefter gymnasiet, fordi det var det bredeste, jeg kunne vælge.
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Otte i denne gruppe valgte at begynde på en erhvervsuddannelse. En af dem sprang
senere til en gymnasial uddannelse. De har begrundet deres valg således:
• Jeg startede som bygningsmaler, fordi det lød spændende, og fordi jeg er kreativ.
• Jeg valgte handelsskolen efter anbefaling fra vejledere i 10. klasse. Jeg ville gerne
på gymnasiet, men havde ikke karaktererne, og så var der handelsskolen, der
lignede gymnasiet meget.
• Jeg valgte tømmerskole, fordi jeg var skoletræt og skulle have en uddannelse,
og så ville jeg gerne lave noget, hvor jeg rører mig.
• Jeg kunne ikke på det tidspunkt se, hvad jeg skulle bruge gymnasiet til, og så
faldt det egentlig meget let på plads, at det skulle være noget håndværksmæs
sigt, og så blev det elektriker. Elektriker er lidt mere teoretisk udfordrende end
de andre, for at sige det mildt.
• Det blev tømreruddannelsen, fordi jeg var interesseret og havde været i praktik
i folkeskolen.
• Jeg valgte HG, fordi jeg ellers ikke vidste, hvad jeg skulle.
• Jeg ville gerne være i en sportsbutik, fordi jeg har spillet fodbold hele livet og
har været i skolepraktik i en sportsbutik, som ikke havde råd til at have mig i
lære.
• Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg gerne ville. Jeg havde planer i nogle måneder
om, at jeg ville være kok, for min far har været kok, og derfor valgte jeg uddan
nelsen.
Karakteristisk for denne gruppe unge sammenlignet med den første gruppe er, at de
ikke på samme måde har social-positioneret sig ved afslutningen af 9. klasse. Kun
nogle få begrundelser for valg af ungdomsuddannelse handler om et egentligt tilvalg
af social positionering. De fleste begrunder deres valg ud fra mulighederne, evnerne
og anbefalinger fra lærere og vejledere eller ud fra en tilstand af skoletræthed.
På interviewtidspunktet var uddannelsesstatus for denne gruppe følgende:
• Tre af de ni, der valgte en gymnasial uddannelse, havde fuldført. Fire var i gang,
en var i gang på en erhvervsuddannelse, og en havde arbejde.
• To af de otte, der valgte en erhvervsuddannelse, havde fuldført, to var i gang, to
havde afbrudt pga. manglende praktikplads, en var i arbejde, og en var i gang
på en gymnasial uddannelse.
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Udsagn om praksis-positioner i folkeskolen
Også de unge i denne gruppe er blevet præsenteret for spørgsmålet: “Vil du med
et enkelt ord karakterisere din oplevelse af folkeskolen?” Og de svar, vi fik, kan
deles i tre grupper:

God, lærerigt, udviklende, fuldendt
Syv unge fra denne gruppe udtrykker en udelt positiv oplevelse i deres svar på
spørgsmålet:
• God. Jeg har fået nogle venner, har fået nogle oplevelser og har helt sikkert lært
det, jeg skulle lære, og er klar til det, jeg skal bruge det til.
• Studieparat eller fuldendt.
• Det har været lærerigt.
• Lærerigt.
• Lærerig.
• Udviklende. Jeg udviklede mig meget i folkeskolen. Man bliver klar til det næste
og lærer at stå på egne ben.
• Det ved jeg ikke, den er svær. For mig personligt var den positiv. Positiv.
De positive tilkendegivelser suppleres og nuanceres undervejs i interviewene. Fx
kan det gode indtryk blive forstyrret, hvis der er en del udskiftning i lærergruppen:
• Jeg husker, at undervisningen var meget fin. Det eneste, der var et problem, var,
at vi havde mange lærerudskiftninger, og det betød, at de sidste år blev meget
forvirrende. Det var stort set i alle fag, og det var rigtig meget og hele tiden, så
vi blev meget forvirrede og nåede ikke at lære lærerne at kende.
En af de unge mænd udtrykker en uforbeholden glæde over, at skolen i samarbejde
med forældrene tog fat i ham i 7. klasse og hjalp ham til at tage sig sammen:
• Det er den bedste klasse, jeg nogensinde har gået i, også skolen og ledelsen, og
skolen var hele tiden i kontakt med forældrene – de var inde over det hele, det
var så fedt. Og det var helt klart en kæmpe hjælp, da jeg skulle videre. Det var
folkeskolen, der modnede mig de sidste tre år.
Positiv i deres indstilling til folkeskolen er også de tre unge, der siger, at det har
været lærerigt. Den ene supplerer sit udsagn på denne måde:
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• Det var en stille og rolig klasse. Vi lavede tingene. Og jeg havde gode kamme
rater. Der var ikke nogen problemer. (…) Jeg har delvist oplevet, at jeg har lært
noget.
Den anden supplerer på denne måde:
• Jeg har lært rigtig meget om, hvordan man begår sig blandt andre, og hvordan
man er social, og hvor vigtigt det er at følge med og at få en uddannelse. Det
med en uddannelse blev der snakket en del om, og jeg mente også dengang, at
jeg ikke skulle ende ved en kasse i Netto, og hvad skete der så?
Og den tredje siger om sin tid i folkeskolen:
• Min klasse var i god harmoni og interesserede sig for tingene, så jeg syntes, det
var en rigtig god klasse. Der var et godt samspil mellem lærere og elever. Det var
både fagligt og socialt. Jeg blev klog og kom bedre rustet ud til arbejdsmarkedet
med mine karakterer og sådan noget.
Og han fortsætter:
• Måske var jeg gerne sluppet for al den tavleundervisning, der foregik. På min
skole var der rimelig meget tavleundervisning. Det kunne man måske godt – om
ikke have undværet, så – have sat lidt ned i hvert fald på en eller anden måde.
Som en karakteristik af sin klasse siger den informant, der oplever, at han udviklede
sig meget i folkeskolen:
• Der var mange forskellige typer, som der nu er – den kloge og den dumme.
Det var en meget støjende klasse. Vi havde det godt med nogle lærere, og så
var der nogle, vi slet ikke kunne sammen med. Hvor vi ikke gad følge med i
undervisningen, fordi vi ikke kunne lide læreren – matematik, fx – til dels var
klassen interesseret, men hvis det var et emne, vi ikke interesserede os for, var
koncentrationen ikke stor. Men der er jo altid et eller andet, man interesserer
sig for, og så blev der mere stille, og der blev taget lidt flere notater.

Næsten tilpas, opdragende, normalt
Yderligere fire unge udtaler sig hovedsagelig positivt:
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• Oplevelse eller opdragelse måske. Opdragelse både at lære ting fagligt og socialt,
det, synes jeg, folkeskolen er med til at gøre. Lidt for meget opdragelse, måske.
• Næsten tilpas.
• Normalt. Jeg ved, det er et diplomatisk svar. Jeg har snakket med kammerater
fra andre skoler, og det har været præcist det samme. En normal folkeskole.
• Det er vel, som det er: folkeskolen. Intet ud over det sædvanlige. I gymnasiet
kan man godt tænke: Nå, var det alt sammen spild af tid eller hvad?
Den informant, der karakteriserer folkeskolen som opdragende, fortæller i intervie
wet om en urolig klasse og lærere med nogle år på bagen. Han siger blandt andet:
• Der har egentlig altid været en del ballade og en masse uro i klassen – en pro
blemklasse. Fagligt fungerede den udmærket, men lærerne syntes generelt, at
der var for meget uro. Jeg var nok selv en del af det, men det har ikke været et
problem for mig. Vi havde nogle gammeldags lærere. Der var stadig nogle af den
gamle skole, der havde deres måde at gøre tingene på. Lærere, der bare havde
været der i for mange år og måske skulle skiftes ud med nogle unge. De kunne
ikke rigtig snakke med børnene på en måde, og man tænkte: gamle nar eller et
eller andet. Man kunne ikke tage dem helt seriøst, og de kunne vel heller ikke
tage eleverne seriøst, fordi de kiggede lidt mere ned på én, synes jeg. Fordi de
var de voksne, og man skulle høre efter, hvad de sagde.
Men hvordan beskrives en normal folkeskole set med en elevs øjne? Den unge, der
karakteriserer sin skole som normal, siger blandt andet:
• I min klasse var der to-tre standard-nørder, som lavede deres ting. Det var en
standard-klasse med drilleri og mobning, og måske har jeg selv været med til at
mobbe. (…) Jeg synes, det har været en god folkeskoletid, og jeg ville ikke have
undværet noget. En god balance. Måske, når jeg ser tilbage, skulle jeg måske ikke
have deltaget i mobningen. Og jeg kunne godt tænke mig, at undervisningen
var noget mere livlig. Det var noget tørt, men det var man jo vant til på den
skole. Det var ikke superspændende, men vi lærte at leve med det, og vi lærte
det, vi skulle.

Rodet, udfordrende, rimeligt ringe, lang, kedelig
De sidste seks informanter i denne gruppe udtrykker en mere negativ oplevelse
af deres folkeskoletid, idet de siger følgende – udtrykket udfordrende skal i denne
sammenhæng forstås negativt, idet det henviser til sociale problemer i klassen:
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• Det, tror jeg, mest er det der med usikkerhed, men der har også været opturs
perioder.
• Udfordrende.
• Rodet. Jeg synes, man blev kastet meget frem og tilbage.
• Det kunne have været bedre, meget bedre. Ringe – rimeligt ringe. Ikke godt
nok. Det er noget, man finder ud af senere. I situationen oplever man det ikke.
• Lang – lange år.
• Kedeligt.
Den kvinde, der står for udsagnet om usikkerhed, henviser her til sin egen situation.
I interviewet bliver det klart, at hun igennem sin folkeskoletid har været plaget
af manglende tro på egne evner, men at hun i 10. klasse opdagede, at hun faktisk
kunne mange ting. Hun har da også været sent udviklet som læser og har gået til
specialundervisning, som hun i øvrigt var glad for. Men hun har også mødt nogle
lærere, der tilsyneladende har bidraget til at fastholde usikkerheden på egne evner.
Hun fortæller blandt andet:
• Dengang havde jeg også svært ved matematik. “Kan du ikke det? Det skal du
kunne,” sagde min lærer og blev lidt rød i hovedet, når man ikke kunne finde
ud af det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt med de små børn, når man skal
til at lære det der, at være opmærksom på, at der er nogle, der har svært ved
det. Jeg tror ikke, den måde, man bliver undervist på, altid er den bedste måde.
(…) Det kan godt være lidt fleksibelt, og hvis der er nogle, der har et behov, at
de bliver taget hånd om, og at lærerne ikke bliver sure, hvis man ikke kan finde
ud af det. For det, tror jeg, giver rigtig meget traume, rigtig meget usikkerhed.
Hun fortæller også, at hun ikke kunne forstå matematikken, når den blev gen
nemgået ved tavlen, men at hun havde brug for at få individuel hjælp og for at få
det gentaget flere gange. Da hun fik den form for hjælp, begyndte hun at forstå, og
hun sluttede med at få fine karakterer. Hendes konklusion lyder:
• Bare man hele tiden har in mente, at børn er forskellige og har forskellige måder
at lære ting på. Det, tror jeg, er megavigtigt, for ellers er der bare nogle, der får
en dårlig oplevelse.
Der er flere af informanterne, der fortæller om problemer i de klasser, de har gået i.
Det gælder blandt andet den kvinde, der har oplevet folkeskolen som udfordrende,
og det udfordrende her drejer sig om at være pige i en klasse med pigekliker og
udelukkelser. Hun siger i den forbindelse:
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• Jeg var aldrig rigtig glad for folkeskolen, for socialt var det noget lort.
Folkeskolen var rodet, siger en mandlig informant. I interviewet uddyber han denne
vurdering på denne måde:
• Jeg tror, at cirka halvdelen fra min klasse holdt op i 8. klasse, enten stoppede
de selv eller blev smidt ud. Det var et rigtig dårligt år, og undervisningen var
rigtig dårlig. Vi havde ikke rigtig faste lærere, og vi fik næsten ingen undervis
ning. Der gik mange ballademagere i klassen, og så gik det helt galt i 8. klasse,
hvor grænserne blev prøvet af. Der var perioder, hvor flere lærere nægtede at
undervise, så der var mange timer uden lærer. Men 9. klasse var et godt år.
• Meget af det, jeg har oplevet som et stort problem, er al den uro i klassen. Måske
ville det have hjulpet med et bedre samarbejde mellem skole og forældre, for
der manglede ligesom noget kommunikation. Og hvis hele klassen snakkede
lidt mere om, hvordan det hele skulle være, og man kunne få lov til at sige sin
mening og fortælle, hvordan man gerne vil have det, og snakke om tingene. For
jeg synes, at nogle gange blev man bare sendt uden for døren, og så skete der
ikke mere. Så fik man lov til at lave ballade igen næste dag. Jeg synes, at nogle
af lærerne håndterede problemerne rigtig dårligt.
En af kvinderne i denne gruppe mener, at folkeskolen er så ringe, at den må have
et spark. Hun siger:
• Jeg synes, at mange ting kunne forbedres, selv danskundervisningen, hvor jeg
lærte en hel del, men det var der mange i klassen, der ikke gjorde. Måske en
mindre klasse, vi var godt og vel 22 eller 23, så havde læreren måske overskud.
Læreren havde mange overtimer, underviste i dansk som andetsprog og havde
mange elever efter skole. Og det var noget, hun selv havde fundet på, fordi
hun kunne mærke, at der var nogle, der havde det sværere end andre. Hvis der
havde været færre i klassen, ville hun have haft styr på folks svagheder, og at
der måske sidder tre i klassen, der læser godt, og som har helt styr på det, og
så sidder resten af klassen og har et spørgsmålstegn i øjnene. (…) Jeg synes,
at de fleste fag har brug for, at man giver dem et spark. Jeg kan ikke komme i
tanker om et fag, der var meget godt, som det er. Jeg håber, at når jeg en gang
får børn, er skolesystemet så stramt, at de i 3. klasse kan læse og skrive og tale
perfekt.
De to sidste mandlige informanter i denne gruppe har ikke tilføjet meget til deres
oplevelse af folkeskoletiden som lang og kedelig. Den ene tilføjer dog dette:
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• Man skal jo lære de ting der. Men der kunne nok være lidt mere aktivitet især
for drengene, som altid har lidt krudt i røven. Måske var det lidt kedeligt at
sidde ned en hel dag i skolen, det holder drenge ikke rigtig til.

Ændringer i praksis-positioneringer
Tre inden for denne gruppe fortæller om markante ændringer i deres positione
ringer som elever. For den ene er ændringen indtrådt i folkeskolens ældste klasser,
for den anden skete der en ændring i 10. klasse, og for den sidste skete der noget
under hans ungdomsuddannelsesforløb.

“Det er vigtigt at få en besked fra lærerne om, at det nu går
i den rigtige retning” – den umodne elev, der ikke fungerede
særlig godt, før skolen og forældrene tog fat i ham
Om ændringen i positionering, som indtraf i folkeskolen, siger han følgende:
• Det var folkeskolen, der modnede mig de sidste tre år. I 7. klasse sagde de, at
gymnasiet nok ikke blev min vej, for da fungerede jeg ikke særlig godt i skolen.
I samarbejde med mine forældre gik de mere op i, om jeg lavede mine lektier.
Og selvfølgelig også på min egen vilje kæmpede jeg mig i løbet af 1½ år til tops.
Det var aldrig sket, hvis de ikke havde sagt, at der skulle handles nu, hvis der
skulle ske noget. På en ordentlig måde. Og de hjalp, hvis de kunne se, at der var
noget, der var svært for mig.
Han tog 10. klasse og begyndte derefter på en gymnasial uddannelse, som han
imidlertid sprang fra efter ½ år. Efter en periode begyndte han på en ny gymnasial
uddannelse, som han havde fuldført på interviewtidspunktet.
Om sig selv som elev på den første gymnasiale uddannelse siger han:
• Jeg kunne se, at jeg måtte tage sig sammen, og det prøvede jeg på, men jeg fik
ingen belønning. Den selvtillid, jeg havde fået i 9. og 10. klasse på grund af
karaktererne, den sank fuldstændig.
Og om tiden på den næste gymnasiale uddannelse fortæller han:
• Da jeg startede, var selvtilliden lav, og det smittede af på den måde, jeg var på
i undervisningen. Jeg blev mere forsigtig. Men det ændrede sig noget hen ad
vejen. Socialt fungerede det rigtig godt, og undervisningen var meget engageret
fra lærernes side. Der var meget engagement, og de gik meget op i det. Der var
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en meget bedre stemning i lokalet og i undervisningen, og det betød utrolig
meget, og det kunne ses på eleverne.
Han slutter sin fortælling om sig selv som elev af med denne konklusion:
• Det er ret vigtigt at få en besked fra lærerne om, at det nu går i den rigtige ret
ning. Det er især vigtigt, når man starter et sted, at man kommer godt fra start.
Det er vigtigt med en god start.
Her er en af de få unge i materialet, der fortæller, at der er blevet taget konkret fat
i ham fra skolens og forældrenes side, og at dette initiativ har virket efter hensig
ten. Det fremgår af hans udsagn, at det på ungdomsuddannelserne ikke bare har
været let for ham at fastholde den positionering som en velfungerende elev, han
tilsyneladende praktiserede i slutningen af sin folkeskoletid, og at han også her
har haft brug for lidt støtte fra omgivelserne. Den støtte har han så tilsyneladende
fundet på sin gymnasiale uddannelse nr. 2 i og med lærernes engagement og deres
tilbagemeldinger til ham om hans præstationer.

“Og jeg fandt ud af, at der var mange ting, jeg sagtens kunne” –
den usikre, stille og ihærdige elev, der ændrede sig undervejs
Denne kvinde fortæller om sin tid i folkeskolen, at hun følte sig usikker og nervøs,
og at hun ikke sagde ret meget i timerne. En overgang havde hun svært ved at læse
og har derfor fået specialundervisning samtidig med, at hun har øvet sig rigtig
meget i bestræbelserne på at kunne følge med. Men så skete der noget:
• I 10. klasse var det helt anderledes end folkeskolen. Det var et ordentligt sted,
og vi fik god undervisning. Jeg syntes, det var rigtig fedt, og jeg syntes, det var
fin undervisning. Jeg fik at vide, at jeg skulle række fingeren op, men der skete
noget med mig, og jeg begyndte at sige mere, og jeg fandt ud af, at der var mange
ting, jeg sagtens kunne.
Hun kommer ikke i interviewet nærmere ind på, hvad der mere konkret hjalp
hende til at indse, at der var mange ting, hun kunne, men hun fortæller følgende
om sine erfaringer med skolen:
• Folkeskolen er bare slidt ned, synes jeg, og nogle af lærerne – det er bare sådan
puha, altså. Gamle og sådan. I folkeskolen syntes jeg virkelig, det afhang af i
fagene, hvem man havde. Så var der nogle gange en rigtig fed lærer, og så var
det rigtig sjovt, men nogle gange var det bare …
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• Jeg havde gerne undværet nogle af lærerne og de oplevelser, som har været lidt
ubehagelige. Ikke fordi lærerne ikke kunne lide børnene, og jeg er overbevist om,
at der ikke er en eneste af mine lærere, der ikke kunne lide mig, for de syntes,
jeg var meget sød, men det var stadig den der – det var måske bare måden at
gøre det på.
Hun begyndte på en gymnasial uddannelse og fuldførte på tre år. Om disse år og
om sin egen positionering som elev siger hun:
• Det var rimelig meget, som jeg havde regnet med, at det ville være. Det er at gå
i skole, og det med at gå i skole er jo meget det samme hele vejen igennem. Det
er noget andet, man lærer, men måden at gøre det på er lige som i folkeskolen,
der lærer man det, og så bliver det så udvidet. På gymnasiet er der så det med,
at så lærer man noget, og så må man være kritisk, men det er inden for nogle
rammer. Man kan godt mærke, at det er en plan, man følger, nogle steder mere
end andre. Det er ikke, fordi det har været uinteressant.
• Jeg synes, jeg havde nogle rigtig dygtige lærere, og jeg modtog god undervisning,
men jeg synes også, at det afhænger rigtig meget af de lærere, man har.
• Det har været fedt at lære mange ting, som jeg ikke synes, jeg har lært hjem
mefra. Jeg kommer ikke fra en akademisk familie, så jeg kan godt mærke, at
der har været en masse ting, som var fede at lære, og det har været fedt at se, at
der er nogle andre mennesker, der har nogle andre værdisæt end mig, og som
tænker anderledes. Også det at blive lidt mere tolerant og tænke at ok, hvis de
gerne vil leve på den måde. Det er sket dels ved at lære nye ting og dels ved at
møde andre mennesker.
• Jeg var ikke specielt glad for gymnasiet, men det var, fordi det var et kedeligt
sted. Jeg syntes, de fleste af dem, der gik på skolen var kedelige og små og ir
riterende, men sådan har man det jo nogle gange. Men jeg var i en god klasse
heldigvis, og vi havde nogle gode lærere, men stedet var kedeligt.
• Da jeg begyndte på gymnasiet, faldt jeg lidt tilbage i den stille rolle. Det blev
værre og værre, men det var også meget forskelligt. Hvis jeg skulle op og frem
lægge, specielt i starten, var det noget andet, fordi så har jeg haft det sådan, at
nu var det mig, der skulle snakke, nu må jeg snakke, og så skal det være godt,
og så har jeg gjort noget for, at det skulle være godt.
Hun er et eksempel på en elev, der ikke bare stoler på egne evner, men som kan
præstere, når det skal være. Hendes fremstilling af de praksispositioner, hun har
fået tilbudt henholdsvis i folkeskolen og i gymnasiet, er ikke entydige, men det
fremgår alligevel, at gymnasiet har tilbudt praksispositioner, der – på trods af, at
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hun samtidig fandt stedet kedeligt – gav mere mening for hende end de praksispo
sitioner, hun fik tilbudt i folkeskolen. Men det at gå i skole er jo meget det samme
hele vejen igennem, som hun siger.
Der skete noget for denne kvinde i 10. klasse, fordi hun fik større selvtillid med
hensyn til egne præstationer. Men i gymnasiet gik det tilsyneladende knapt så godt
med selvtilliden. Det kan have sammenhæng med hendes baggrund, som hun
karakteriserer som ikke-akademisk, men den mulighed nævner hun faktisk ikke.
Tværtimod siger hun, at det har været spændende at lære ting, der var fremmede
for hende, og at møde mennesker med andre værdisæt end hendes.
Hendes fortælling kan læses som et lille blik ind i den situation, man nemt
havner i i folkeskolen, når man ikke så hurtigt som gennemsnittet udvikler sig
som læser, og i den situation, man måske lige så nemt havner i på gymnasiet, når
man er forankret i et såkaldt gymnasiefremmed miljø. Historien melder ikke noget
om, hvordan hun klarede studentereksamen, blot at hun blev student, og at hun på
interviewtidspunktet havde fået et arbejde.

“Da jeg rent faktisk lavede noget, jeg selv havde valgt og gerne
ville, så stak karaktererne af, så ville jeg gerne frem i verden” – fra
den ikke særlig gode elev til en elev, der gerne vil udfordres
Denne informant gik fra 9. klasse til et grundforløb på teknisk skole og derfra
videre til hovedforløbet, som han havde fuldført, da interviewet fandt sted. Den
ændring, han har foretaget, angår både hans indstilling og ambitioner. Han siger:
• Jeg har aldrig været rigtig god i folkeskolen, og jeg fik aldrig vildt gode karakte
rer, men da jeg kom på teknisk skole og rent faktisk lavede noget, jeg selv havde
valgt og gerne ville, så stak karaktererne af, så ville jeg gerne frem i verden.
Om sit valg af ungdomsuddannelse siger han:
• Jeg tror, det har modnet mig som person. Det kan jeg se i forhold til dem af
mine venner, der gik i gymnasiet. Det har modnet mig på en helt anden måde.
Men personligt synes jeg, at jeg startede for tidligt, for jeg var kun 16. Jeg har
været rigtig ung, og det var næsten for ungt, synes jeg.
Tilsyneladende har denne informant positioneret sig som en folkeskoleelev uden
særlig modstand mod den praksis-position, han fik tilbudt. Han har ligget omkring
middel, måske lidt under, men billedet ændrede sig markant på teknisk skole, hvor
han positionerede sig som en dygtig elev. Selv begrunder han ændringen med,
at det modnede ham at komme på en uddannelse, han selv havde valgt, og som
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han gerne ville. Han blev mere ambitiøs. Tilsvarende begrundelser for ændringer
findes der flere af blandt de unge, der i folkeskolen positionerede sig som mindre
velfungerende elever.

Opsamling og kommentarer
I denne gruppe findes en række unge, der beskriver sig selv som middel og dermed
som meget almindelige. Det almindelige eller gennemsnitlige kommer fx til udtryk
i beskrivelser som disse:
• Jeg var en udmærket elev, ikke forskellig fra mange andre: middel og almindelig.
• Jeg var fagligt usikker og stille i timerne
• Jeg var balanceret og holdt styr på lektierne, men havde dage, hvor jeg ikke gad
noget.
• Det faglige var lige tilpas til mig.
• Jeg var nok en flittig elev, der ikke sagde ret meget.
• Jeg var lidt doven, for jeg var ret skoletræt.
• Jeg har ikke lavet det store, men vi hyggede os.
• Jeg har lært grundtingen med at læse og skrive, det er nok det.
• Jeg har delvist oplevet, at jeg har lært noget.
• Jeg blev klog og kom bedre rustet ud til arbejdsmarkedet med mine karakterer
og sådan noget.
Flere af dem beskriver en form for normalitet, der hverken byder på begejstring
eller ambitioner, men som de unge gennemgående forholder sig forholdsvis so
lidarisk til. Solidariteten kommer fx til udtryk hos den informant, der netop be
skriver sin folkeskole som normal. Denne normalitet bød ikke på noget, der var
superspændende, men “vi lærte at leve med det”. ‘Vi’ må i denne sammenhæng
henvise til informantens klassekammerater og muligvis også til de kammerater fra
andre skoler, som han har snakket med om det. Det er en normalitet, der tillader,
at man som elev kan gå igennem 9‑10 års skolegang med en positionering som
en balanceret elev, der stort set laver det, der forventes, som indimellem er doven
og lidt skoletræt, og som ender med at konstatere, at udbyttet er, at grundtingen
med at læse og skrive er på plads, og at karaktererne er hæderlige. Det er tillige en
normalitet, der uden videre tilsyneladende accepteres af eleverne, når blot de går
i en stille og rolig klasse, hvor der er et godt forhold mellem lærere og elever, og
hvor der er venner at hygge sig med.
Den kritik, som de unge i denne gruppe retter mod folkeskolen, drejer sig om
følende:
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•
•
•
•
•
•
•

uro og ballade i klassen
mobning og klikedannelse
stor udskiftning af lærere
gammeldags lærere
for meget tavleundervisning
for lidt aktivitet, især for drengene
manglende fleksibilitet i forhold til elever med faglige problemer

Elleve af de unge i denne gruppe udtaler sig overvejende positivt om deres udbytte
af folkeskolen, mens seks forholder sig mere kritisk. Spørgsmålet er så, om der
kan spores et mønster i forholdet mellem valg af ungdomsuddannelse på den ene
side, og de unges indstilling til de praksis-positioneringer, de har fået tilbudt, på
den anden side.
Uddannelsesforløbene for de elleve unge fra denne gruppe, der har udtalt sig
overvejende positivt om deres udbytte af folkeskolen, ser således ud:
10. klasse
1. valg

Erhvervsuddannelse

1

3 (-1)

4+1

3

Afbrudt

1

3 (- praktik)

I gang

2

Fuldført

3

2. valg

7

Gymnasial
uddannelse

STATUS:

2

Uddannelsesforløbene for de øvrige seks, der har udtalt sig mere kritisk om folke
skolen, ser således ud:
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10. klasse
1. valg

Erhvervsuddannelse

2

2

2 (-1)

1

I gang

2

3

Fuldført

1

2. valg

2

Gymnasial
uddannelse

STATUS:
Afbrudt

Der er således intet, der indikerer, at det har haft betydning for valg af ungdoms
uddannelse, hvordan de unge fra denne gruppe har oplevet tiden i folkeskolen.
Karakteristisk for gruppen er, at kun de færreste fremstår som folkeskoleelever
med ambitioner eller med konkrete forestillinger om fremtidig social positione
ring. En enkelt informant, for hvem der indtrådte en markant ændring i løbet af
skoletiden, udtrykker begejstring og ambitioner, men det generelle billede er, at
folkeskoletiden netop ikke omtales som superspændende af de unge i denne gruppe,
men nok som hyggelig og udviklende.
Kun tre ud af de 17 informanter i gruppen fortæller om markante ændringer i
deres positioneringer undervejs i deres uddannelsesforløb. Den ene fik direkte hjælp
til ændringen i folkeskolen, den anden fik indirekte hjælp i og med et skoleskift i
10. klasse, og den sidste ændrede positionering i det øjeblik, han kom i gang med
noget, han selv havde valgt, og som interesserede ham.

Mindre velfungerende elever i folkeskolen
Der er i alt 13 unge fra vores materiale, der gennem deres beskrivelser tegner et
lille billede af forskellige måder, hvorpå man kan positionere sig som en mindre
velfungerende elev. Repræsenteret i de 13 beskrivelser er den stille eksistens, der
ikke har kunnet slå sig igennem hverken fagligt eller socialt, som har opfattet sig
som dum, som en, der var uden for sammenhængene, eller som en, der direkte
blev drillet. Men gruppen omfatter også bøllerne forstået som drenge med uro i
kroppen – nogle endog med et heftigt temperament – der ikke kan sidde stille og
koncentrere sig om det, der forventes af dem, og som har svært ved at se meningen
med det:
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• Jeg var meget følsom og blev nemt drillet. Jeg var et problembarn, kan man
sige. Om jeg har fået noget ud af folkeskolen? Nej, det er ikke lige noget, der
springer i hovedet på mig, så det tror jeg ikke.
• Jeg var nok den der meget sky person, meget doven, men dog også med viljen
til at prøve at lære noget, hvis jeg har følt interesse for det. Men ellers var jeg
en sky og doven, som ikke rigtig har haft noget at skulle sige i klassen. Jeg blev
mobbet en del, for jeg var ikke så social. Jeg var en lukket person.
• Jeg var dårligt fungerende. Jeg havde en lærer, som kategoriserede mig som
dum, fordi jeg ikke kunne følge med, og det kunne alle de andre. Og så er man
jo automatisk dum åbenbart. Jeg læste meget langsomt, og jeg fik også noget
ekstra danskundervisning.
• Jeg var nok en af de dårlige i folkeskolen. Jeg var meget stille og rolig og blank i
timerne. Jeg gik til specialundervisning, ekstra-dansk. Da jeg kom i puberteten
og fandt ud af, at der var piger i klassen, så blev jeg klassens klovn.
• Jeg fik hjælp i 3.-6. klasse gennem læsecentret. Og så havde jeg en periode, hvor
jeg pjækkede rigtig meget i 7.-8. klasse. Nogen kunne godt have taget fat i mig
på en god måde.
• Jeg tror, jeg har været en speciel elev. Jeg har været en udfordring for læreren,
det kan jeg med sikkerhed sige. Jeg havde et sindssygt stort temperament og
blev rigtig sur. Jeg ved ikke, hvad det er kommet efter, men det startede i 2.-3.
klasse, og så er det fortsat op til 5.-6., og så stilnede det af efter det, så var der
ikke så meget mere. Jeg er blevet sat på plads nogle gange, er løbet uden for
døren et par gange og er blevet smidt ud et par gange.
• Jeg har meget, meget dårligere erfaringer med tavleundervisning. Nogen har
mistænkt mig for at have DAMP, men jeg har aldrig taget testen. Jeg har svært
ved at koncentrere mig om sådan noget tørt noget. Det skal virkelig interessere
mig, før jeg gider koncentrere mig om det.
• Fjollet. Det var svært at slappe af og lytte efter, for jeg er meget hyperaktiv.
• Jeg var synd for lærerne. Det var først, da jeg kom ud af 9. klasse, at jeg virkelig
begyndte at lære noget. I folkeskolen tænkte jeg: Hvad skal jeg gå her for, jeg vil
hellere ud at arbejde og tjene nogle penge. Jeg har fået noget ekstraundervisning,
men det var på et lavere niveau end det, jeg var på.
• Jeg var skoletræt, og det er noget, jeg altid har været. Jeg er ikke den store med
ord, er mere til fysikken og at lave noget. Jeg har mest tænkt på at komme væk
fra skolen. Jeg har den uro, at jeg ikke kunne sidde så meget ned og koncentrere
mig i så lang tid. Jeg har haft nogle ekstratimer – det har været godt og har
hjulpet mig meget. I klassen prøvede jeg at læse og skrive, men lærerne vidste
godt, at det tog mig lang tid at læse og skrive, så jeg fik længere tid til det.
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• Jeg fulgte ikke med i timerne. Jeg var nok en af bøllerne. Jeg kunne læse, før jeg
begyndte i skolen.
• Jeg var en bølle, en ballademager, som lærerne var rigtig trætte af.
• Jeg var ikke en elev, der lavede noget. Jeg brugte det meste af tiden til at sove og
være frisk til efter skoletid. De havde et eller andet sted opgivet mig, tror jeg.
I dag kan jeg se, at det nok ikke var den bedste ide, men det kedede mig at gå
i skole, og det har det gjort siden 2. klasse. Jeg hadede at gå i skole. Det er nok
det med at skulle sidde indenfor og lave alt muligt.
Umiddelbart falder det i øjnene, at 12 af de 13 mindre velfungerende elever i vores
materiale er mænd, men dette skal dog sammenholdes med, at kønsfordelingen i
materialet er skæv: 17 kvinder og 28 mænd.

De unges uddannelsesvalg og begrundelser
Ni af de 13 unge i denne gruppe gik fra 9. klasse til 10. klasse, heraf tre på efterskole.
Selv om de alle er blevet bedt om at fortælle om deres til- og fravalg i uddannel
sesforløbet, er der kun to, der har begrundet valg af 10. klasse. De begrunder det
på følgende måder:
• Jeg gik i 10. klasse, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle. Jeg havde brug
for tænketid. Mine lærere mente ikke, at jeg var egnet til gymnasiet, og det var
jeg heller ikke på det tidspunkt.
• Fordi min storebror gik på efterskole året før, og det var en superfed oplevelse,
så jeg tænkte, at jeg også ville prøve det.
To af dem begyndte på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse. Den ene af de to
troede, at det var nødvendigt for at blive pædagog, men faldt fra med den begrun
delse, at han ikke “var bogklog nok”. Den anden valgte en gymnasial uddannelse,
fordi han skulle bruge den til at realisere en drengedrøm. På interviewtidspunktet
var han i gang på uddannelsen.
De resterende 11 unge fra denne gruppe valgte alle en erhvervsuddannelse som
første ungdomsuddannelse, og ni af dem begrundede deres valg:
•
•
•
•
•
•

Jeg skal arbejde med dyr.
Jeg tog elektriker, for det ville jeg gerne være.
Jeg fandt faget interessant, fra jeg var helt lille, og min far er elektriker.
Jeg valgte murer, fordi det var det, jeg gerne ville være.
Jeg ville gerne være tømrer.
Jeg valgte det, fordi jeg gerne ville være snedker.
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• Jeg har meget energi, så jeg kan ikke tåle bare at sidde ned. Det var grunden
til, at jeg valgte blikkenslager. Jeg vidste ikke hvilket håndværk, jeg ville vælge,
men så var jeg på fire ugers praktikforløb på en teknisk skole, og der kunne jeg
bedst lide blikkenslageren.
• Jeg ville bruge mine hænder, så det skulle være inden for håndværk. Så prøvede
jeg et kursus, hvor man prøvede alle håndværksfag på to uger, og så fandt jeg
ud af, at det var VVS, jeg ville.
• Jeg ville bruge mine hænder, og jeg var skoletræt.
Der er altså i denne gruppe af mindre velfungerende folkeskoleelever flere end i
de to andre grupper, der giver udtryk for, at de har valgt ungdomsuddannelse ud
fra en forestilling om deres fremtidige sociale positionering.
Status for deres uddannelsesforløb på interviewtidspunktet var følgende:
• En var i gang på sidste år af sin gymnasiale uddannelse, og en havde fuldført
hf.
• En havde fuldført sin erhvervsuddannelse, seks var i gang med hovedforløb på
teknisk skole, en var i gang på sosu-hjælperuddannelsen, og tre havde afsluttet
et grundforløb uden at have fået en praktikplads.
Så noget er der sket undervejs med hensyn til de måder, hvorpå de har positioneret
sig som elever. Gennemgående er det da også, at de har ændret indstilling til det
at være elev, efter de kom i gang med noget, de gerne ville, og ni af dem fortæller
om markante ændringer i denne indstilling.

Udsagn om praksis-positioner i folkeskolen
Der er 11 svar på spørgsmålet, om informanten vil beskrive sin oplevelse af folke
skolen med ét ord.20 Også disse svar kan inddeles i tre grupper:

Uforglemmelig, afslappende og lærefuld
Tre af dem udtaler sig positivt om skolen:
• Umiddelbart vil jeg sige uforglemmelig. Fordi det har bygget nogle rammer
omkring mig, og jeg har opbygget et utrolig godt netværk i folkeskolen hele
vejen igennem og har fået rigtig mange venner, så det har været altbetydende
for, hvordan jeg har det nu.
20. Der mangler i materialet to udsagn om den unges oplevelse af sin folkeskoletid. Det ene mangler,
fordi han ikke blev spurgt, det andet fordi en del af lydoptagelsen mangler.
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• Afslappende.
• Hm, lærefuld, en oplevelse.
Det første udsagn kommer fra en ung mand, der havde svært ved at styre sit
temperament, da han var yngre, men som kom over det i de ældste klasser. Det
fremgår af interviewet, at skolen har reageret ved indimellem at sætte ham på
plads, men ikke på hvilken måde eller med hvilket resultat. Blot siger han, at det
klingede af efterhånden. Afslappende er en karakteristik fra den unge mand, der
fortæller, at han brugte det meste af tiden til at sove, så han kunne være frisk
resten af dagen. Det er til at forstå. Sværere er det at se, hvorfor den unge mand,
der i interviewet flere gange udtrykker skoletræthed og et vedholdende ønske
om at slippe ud af skolen, omtaler den som lærefuld. Det kan muligvis hænge
sammen med det svar, han giver, da han bliver spurgt om, hvad han så synes,
han har fået mest ud af:
• Der vil jeg tænke mest på de mennesker, jeg har mødt, og de lærere, der har
lært mig at læse og skrive.

Svingende
To af informanterne fremstiller deres erfaringer som et både-og:
• En fantastisk tid, men fagligt: middelmådigt. Men det var klart den sjoveste tid
med klassekammerater, man var sammen med.
• Svingende.
Informanten, der fandt, at det var en fantastisk tid, giver noget tvetydige meldinger
i løbet af interviewet. På den ene side siger han, at lærerne gerne ville standse hans
fjolleri, men:
• Det fungerede ikke med en skideballe, og så kom man ud foran klassen, og for
mig var det faktisk meget sjovt, for så kunne jeg stå og hygge mig derude.
På den anden side nævner han i det nedenstående citat, at det ikke gik så godt for
ham i folkeskolen, og at han gerne ville have været i en situation, hvor han havde
fået hjælp til at stoppe fjolleriet. Han siger:
• Nogle lærere kan sagtens kapere 22 elever, der fjoller, og andre bryder ned på det.
Lærerne kunne godt have været mere konsekvente. På en eller anden måde går
jeg ind for, at man afstraffer eleverne – altså ikke fysisk – at man straffer dem,
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når de ikke opfører sig ordentligt. Der skal være nogle større konsekvenser end
det, der har været – eller også kunne man rose noget mere, når man gør noget
godt i stedet for at straffe, når man gør noget dårligt. Men hovedårsagen til, at
det ikke gik så godt i folkeskolen, lå nok hos mig selv. Måske bliver nogle folk
bare værre af at blive straffet. Det er ikke, fordi jeg går ind for det, men jeg er
nok typen, der har haft brug for lidt større konsekvenser end det, der har været.
Det ville jeg gerne have haft. Men vi var en fjollet klasse.
Om det svingende siger den anden informant:
• Der var tider, hvor jeg gerne ville skifte skole, fordi jeg ikke følte mig tilpas. Vi
havde mange klasselærere og mange, der holdt op i klassen, og der kom mange
nye. Mange af anden etniske baggrund. (…) For eksempel i biologi var det
meget i papirerne, hvor læreren nærmest læste op som et foredrag, og så fik vi
en opgave en gang imellem. På det tidspunkt hang det mig langt ud af halsen.
Så i nogle år følte jeg mig ikke tilpas, men til sidst var det fint nok.

Lallet, kedelig og fattig
De sidste seks udsagn er alle udtryk for unge med dårlige erfaringer – udtrykket
interessant skal ikke forstås positivt, tværtimod:
• Interessant. Det var ikke så lærerigt, men det var interessant – det var noget af
en oplevelse.
• Et helvede for mit vedkommende.
• Lallet – helt vildt. Det er noget man skal, men det er ti år af mit liv, der er røget
ud på det, jeg kunne sagtens have lært mere, end jeg gjorde ved at gå i folke
skolen.
• Kedeligt.
• Kedsomhed.
• Fattig.
Det første udsagn er hentet fra interviewet med den kvinde, der på spørgsmålet
om, hvad hun har fået mest ud af i folkeskolen, siger, at hun ikke kan komme i
tanker om noget. Hun fortæller, at hun blev drillet en del, og indtrykket er, at hun
har haft det rigtig skidt som folkeskoleelev. Selv siger hun:
• Jeg kan huske, at vi var den værste klasse, de havde haft på skolen. De var bal
lademagere, de fleste.
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Og lidt senere i interviewet:
• Det var godt at komme videre, det er ikke noget, jeg ser tilbage på.
Det næste udsagn i rækken kommer fra en ung mand, der tilsyneladende heller ikke
har haft det for let i folkeskolen. Han havde efter eget udsagn ikke rigtig noget at
skulle sige i klassen, og han blev mobbet en del. På et tidspunkt må det have været
nok, for han fortæller om en voldsom episode mellem ham og en lærer:
• Når jeg ikke havde lavet tingene, skældte han mig ud, og det var bare: Fuck
dig. Så jeg gik fuldstændig amok på ham, for jeg kunne ikke tage, at han råbte
sådan ad mig, så det endte med, at jeg tog en kop kogende kaffe og smed lige i
snotten på ham og så skred.
Om skolen siger han blandt andet:
• Ja, den kunne sagtens have været bedre. Det var små, varme lokaler, ikke noget
luft, toiletterne var klamme, der var ikke noget miljø, gården var indtil 8. klasse
bare asfalt, og så stod de store drenge og røg en smøg derovre. (…) Jeg syntes
også, at faglighedsniveau var under standarden, og der var ikke så mange, der
fik de største karakterer, da vi gik ud. Vi skiftede konstant lærere i dansk og
engelsk.
Og så er der den unge mand, der stempler folkeskolen som lallet. Bag denne ka
rakteristik ligger blandt andet følgende erfaringer:
• Jeg synes, det er kedeligt bare at sidde på en stol og kigge op på en tavle og høre
et eller andet – høre en gammel mand eller en gammel kvinde stå og fortælle
højt af en bog, det kan man læse derhjemme. Det foregik meget på tavlen, og
så fik man lektier for, men man lærte hurtigt, at de blev lavet på tavlen dagen
efter – hvorfor skal man så have lektier for? (…) I fysik var der også meget tavle
undervisning og så lidt forsøg her og der, men det var ikke så meget. I de andre
fag var det også bare tavleundervisning. Det havde været bedre at komme ud i
naturen og mærke på tingene. Lige så snart, jeg havde det i hænderne, lærte jeg
det, de havde forsøgt at lære mig, på ½ år. Det er ikke svært. Jeg kunne sagtens
have lært mere, hvis det var på en anden måde.
Og så er der den unge mand, der kun bruger ét ord til at udtrykke sin oplevelse:
kedelig. I interviewet gør han en del ud af at fortælle om sine faglige problemer
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i matematik, og hvad han mener, skolen kunne have gjort for at hjælpe ham og
andre i samme situation. Den Søren, han refererer til, var en underviser på hans
erhvervsuddannelse. Han siger:
• Det ville have været bedre at fortælle, hvorfor man skulle have matematik. Jeg
vidste fx ikke, hvad det var, og hvorfor man skal bruge det. Der er heller ikke
nogen, der har fortalt, hvorfor det er vigtigt at kunne stave. I folkeskolen sav
nede jeg nok en lærer som Søren – det der med at se, hvem der har sværest ved
det. Søren fandt ud af, at jeg havde svært ved matematik, og så viste han, hvad
jeg skulle kunne til prøven og forklarede mig hvorfor: Det her stykke fortæller,
hvordan du kan regne ud, hvordan det her skal gøres, hvor meget vand, der
kan være i en beholder – altså, han gav eksempler. Og så lavede han opgaver til
hele klassen, og så fik eleverne lov til at prøve sig frem, og lige pludselig åbnede
matematik sig. Og jeg kunne lide det. Og Søren var superflink, det er vigtigt, at
en lærer snakker ordentligt til en elev. Jeg har oplevet meget, at en lærer bare
høvler ned på en elev – både i folkeskolen og på teknisk skole. Jeg synes, man
skal sætte pris på en elev.
For den sidste elev i rækken er det ordet fattig, der først falder ham ind, da han
bliver spurgt, men fattig på hvad? Informanten svarer:
• I hvert fald på penge og materialer, men nogle gange også fattig på engagement
fra lærernes side, synes jeg. Der har været nogle kedelige eksempler imellem.
Jeg synes måske, der kunne have været en bedre uddannelse pædagogisk til
læreren og forklare dem: Hør her, kammerat, børn er ikke ens. Alle skal have
tingene ind på en forskellig måde, og det er man sgu nødt til at acceptere som
lærer. Hvis der er nogen, der ikke forstår det, må man prøve at forklare det på
en anden måde, for man kan ikke bare være ligeglad.
Denne informant, der har kæmpet med en diagnose og med faglige og sociale
problemer i sin folkeskoletid, men som sidenhen har arbejdet sig frem mod at få
en erhvervsuddannelse, som han på interviewtidspunktet stod for at skulle fuldføre,
og som han var både glad for, dybt engageret i og meget vidende om, får således
lov til at afslutte denne gennemgang med sit udsagn om folkeskolen.

Ændringer i praksis-positioneringer
Det er i gruppen af mindre velfungerende elever, at de fleste markante ændringer
i positioneringer findes. I alt 11 af de 13 har ændret positionering undervejs. Æn
dringerne begrundes typisk med, at de unge begyndte at beskæftige sig med noget,
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de selv havde valgt, som de selv havde ansvar for, og som de fandt meningsfuldt –
som i de to første eksempler nedenfor.

“Jeg var synd for lærerne i folkeskolen” – men på teknisk skole er
han en af dem, der vil lære noget, for han har selv valgt det
Denne informant gik direkte fra 9. klasse til en erhvervsuddannelse, som han ville
fuldføre to uger efter interviewet. Han har gennemført uden afbrud og pauser,
selvom han ikke i begyndelsen følte sig særlig rustet til at gå i gang med en ung
domsuddannelse, fordi:
• Det var først, da jeg kom ud af 9. klasse, at jeg virkelig begyndte at lære noget.
I folkeskolen tænkte jeg: Hvad skal jeg gå her for? Jeg vil hellere ud og arbejde
og tjene nogle penge.
Om sig selv som folkeskoleelev siger han blandt andet:
• Hvis jeg skulle have fået mere ud af det, skulle klassen nok være delt op, for der
er nogle, der lærer fra bøgerne, og andre, der lærer med hænderne.
På spørgsmålet om, hvad han har fået mest ud af i folkeskolen, svarer han:
• Frikvartererne. Resten var tavleundervisning.
Men han har ændret sin position som elev på erhvervsuddannelsen, og nu beskriver
han sig selv som:
• En, der vil lære noget, for jeg har selv valgt det.
Og om uddannelsen siger han:
• Der er stor forskel på folkeskolen og teknisk skole, for på teknisk skole laver de
mere spændende undervisning. Men det er så også, fordi jeg selv har valgt at
gå på den skole. Så lytter man mere, for som lærerne siger: Du kan bare lade
være med at gå her, det er dig selv, der har valgt det, det er ikke os. Ok, så må
man lige stramme sig op og finde ud af, hvordan man gør det her. Man får altså
ikke den samme hjælp. Man får en opgave, og så må man selv lave den – med
hænderne, og det er meget federe.
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“Jeg var nok en af bøllerne, kan man sige” – fra
bølle til stræber uden praktikplads
Han tog 10. klasse og begyndte efter en pause på et grundforløb på teknisk skole,
som han afsluttede. Han fik ingen praktikplads, og på interviewtidspunktet arbej
dede han i en forretning.
Om sin tid i folkeskolen siger han blandt andet:
• Der var mest klasseundervisning, hvor man bare sad og gloede på en eller anden
tavle. Det fik man ikke noget ud af, jeg gjorde i hvert fald ikke. Læreren stod i
45 minutter og bare snakkede oppe ved en tavle og skrev noget ned og sagde,
at man skulle skrive noter og følge med.
Om sig selv som folkeskoleelev siger han blandt andet:
• Om jeg fulgte med eller sådan? Det gjorde jeg så ikke.
Men på teknisk skole skiftede han adfærd som elev:
• Der var jeg jo nok en stræber. Det var et markant skift – meget endda.
Hvorfor gjorde han det? Han svarer:
• Jeg var interesseret i det, jo. Jeg ville godt være god til det. Og undervisningen
var sjov. Vi havde en god lærer, der motiverede os – det var meget sjovt. Vi byg
gede ting, tegnede tegninger og lavede konstruktioner i forskellige størrelser.
Men der kan være andre forhold, der betinger en markant ændring i en elevs posi
tionering som i det næste eksempel, som en ung mand med anden etnisk baggrund
end dansk står for.

“På hovedforløbet fandt jeg ud af, hvorfor man skal gå i skole” – en stille
og rolig, men temmelig blank elev, der ændrede sig og blev seriøs
Han begyndte på et grundforløb på teknisk skole, men sprang fra, fordi han fik at
vide, at han skulle forlænges, og det ville han ikke. Om sig selv som elev på dette
grundforløb fortæller han:
• Når en lærer viser noget på værkstedet, skal man stå rundt om. Alle andre
kiggede efter, men det gad jeg ikke. Jeg kom lige fra folkeskolen, og jeg vidste
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intet. Det var rigtig svært, og jeg syntes ikke, at læreren hjalp. Men jeg kunne
godt lide det. Jeg var bare langsom til tingene, og så gav læreren op.
Han startede derefter forfra på samme grundforløb og med den samme lærer. Men
forinden havde han snakket med en god ven, som gav ham råd om, hvordan han
skulle forholde sig i undervisningen. Om dette fortæller han:
• Det var den samme lærer, men denne gang kom jeg godt ind på ham. Som om
vi kendte hinanden. Og så gik jeg benhårdt til den – først til mølle, kan man
sige – så denne gang havde jeg styr på det hele. Da havde jeg også en viljestyrke,
og jeg havde min ven, der virkelig pressede mig. Han fortalte mig, hvad jeg
skulle gøre: Prøv at være den forreste, når læreren siger: Nå drenge, I kan godt
komme herover. Det prøvede jeg så anden gang. Det var meget svært, men det
hjalp mig meget.
På det andet grundforløb ændrede han på den måde sin positionering som elev.
Derefter fik han en læreplads og gik i gang med sit hovedforløb. Det var langt fra
alt på grundforløbet, han fandt meningsfuldt, men tiden på hovedforløbet ændrede
hans indstilling til undervisning:
• På hovedforløbet fandt jeg ud af, hvorfor man skal gå i skole.
Og om sig selv som elev på hovedforløbet siger han:
• Der har jeg været frisk og seriøs – jeg har været meget seriøs, synes jeg, og jeg
har taget tingene seriøst.
Grunden til ændringen? Han svarer:
• Det var bygget op på en helt anden måde, og det er seriøst. Læreren siger: Hvis
du ikke vil, kan du bare gå, og det giver styrke. Jeg gik fra at være sindssygt dårlig
til matematik til at få et 7-tal efter ny skala. Der er en lærer, som underviste
fantastisk. Han kunne godt se, at jeg var helt blank, så han startede med simple
opgaver, og langsomt byggede jeg op i matematik. Jeg har ikke tidligere kunnet
lide matematik, men det var en helt anden måde, læreren brugte. Jeg tænkte:
Hold da op, er det virkelig matematik? Det var, som om det var en helt anden
verden – jeg ved ikke, han snakkede på en anden måde, det var ikke bare snaksnak-snak. Eleverne blev hevet op, og det var meget bedre. Der er forskellige
måder at undervise på, og jeg lærer åbenbart bedst ved at komme op og gøre
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det selv. Det, jeg ikke kan klare, er, hvis en lærer snakker i syv timer på en dag,
eller hvis det går for hurtigt.
For den sidste informant i denne række er ændringen sket over længere tid og
med hjælp fra forskellige lærere, som har været i stand til at møde ham der, hvor
han havde brug for det.

“Det var bare det, jeg ville, og der var ikke nogen, der skulle
fortælle mig, at jeg skulle noget andet” – en specialundervist
elev, der vidste, hvad han ville, og som fik hjælp undervejs
Han havde store problemer i folkeskolen, kunne ikke følge med fagligt og blev
mobbet af de andre. I de ældste klasser fik han et specialtilbud, som hjalp ham de
første skridt på vejen mod en ændring i positionering som elev. Men ud over dette
tilbud er hans kommentarer til sin tid i folkeskolen følgende:
• Jeg fik ikke ret meget ud af folkeskolen. Jeg lærte nogle grundlæggende ting. Jeg
lærte at læse – langsomt, men jeg kunne dog læse. Jeg kunne også skrive. Jeg
kunne også regne, men jeg var ret dårlig til det hele. I hvert fald med stavning.
Jeg blev tabt. Jeg kunne ikke følge med.
Men der var dog ét fag, hvor det stod meget bedre til:
• Jeg elskede også sløjd tilbage i folkeskolen. Ja, det var skide sjovt, og det var
hyggeligt at gå i sådan et træværksted. Der dufter dejligt. Nu har jeg så fået
fingrene i noget teaktræ og mahogni, det er luksus.
Derfor var han heller ikke i tvivl om, hvilken retning han skulle tage på sin ung
domsuddannelse. Ad flere veje nåede han så frem til den ungdomsuddannelse,
hvor han var i gang på hovedforløbet på interviewtidspunktet. På opfordringen til
at beskrive sig selv som elev svarer han først om folkeskolen:
• Dårligt fungerende.
Og på ungdomsuddannelsen:
• Velfungerende, synes jeg. Glad.
Som nævnt fortæller han om den hjælp, han har fået af lærere undervejs i sit for
løb – dels på den efterskole, hvor han gik i 10. klasse, dels på grundforløbet. Det
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handler i høj grad om matematik og matematikundervisningen. Om det siger han
blandt andet:
• Jeg var heller ikke god til matematik i folkeskolen, men det er nok fordi, det er
lidt for abstrakt for mig at sidde med et papir og nogle tal. Jeg har det lidt nem
mere, hvis jeg står med et stykke træ i hånden og mål på, det kan jeg forholde
mig til.
• Det hjalp meget, da jeg kom på grundforløb, for så fik jeg noget i hånden, og
så fik jeg det ikke på et papir, hvor det var for abstrakt for mig. Jeg er meget
mere visuel, jeg skal røre ved tingene. Så fangede jeg det, for så kunne jeg se det
for mig – nå! Jeg lærte også at tegne på grundforløbet. Jeg har det bare meget
nemmere med at kunne se meningen med alle de der tal, hvis jeg også kan se
en tegning, hvor de er plottet ind på – for hvad fanden der er hoved og hale på
det her, for ellers kan jeg ikke holde styr på det.
• På grundforløbet fangede jeg den. Men på efterskolen havde jeg en matema
tiklærer, som også hjalp meget. Fordi han gik ud og viste mig det, når jeg ikke
kunne forstå det. Så gik han ud og pegede og sagde: Sådan og sådan og sådan,
og så ganger du det med hinanden, og så giver det det her. Han gik ud og viste
det fysisk.

Opsamling og kommentarer
Gennem beskrivelserne fra de unge i denne gruppe tegnes dette billede af, hvordan
man kan opfatte sig selv som elev i folkeskolen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg var et problembarn, kan man sige.
Jeg var en sky og doven elev, som ikke rigtig havde noget at sige i klassen.
Jeg blev mobbet en del.
Jeg var dårligt fungerende.
Jeg var fjollet og havde svært ved at slappe af.
Jeg var synd for lærerne.
Jeg var skoletræt.
Jeg var en af bøllerne.
Jeg var en ballademager.
Jeg brugte det meste af tiden til at sove.

Da de velfungerende unge blev bedt om at beskrive sig selv som elever, lagde de
blandt andet vægt på, hvordan de har fungeret fagligt. Anderledes ser det ud i
gruppen af de mindre velfungerende. En enkelt fortæller, at han havde en lærer,
der kategoriserede ham som dum, en anden, at han var helt blank i timerne og
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fik ekstraundervisning, men ellers er det i høj grad fortællinger om elever, der
er ukoncentrerede, som ikke ser en mening med at være i skolen, som laver bal
lade, fjoller eller hviler ud. De har ikke haft de samme personlige succeser som de
velfungerende unge, og de har tilsyneladende heller ikke haft et overskud, der har
tilladt dem at forholde sig lidt mere afslappet til situationen, som det er tilfældet
for flere af de unge fra gruppen af middel-velfungerende.
Det er imidlertid også en gruppe, der giver præcise vurderinger af folkeskolen,
og som giver nogle konkrete bud på, hvad folkeskolen i stedet kunne have gjort.
Dertil kommer, at de fleste af dem har vidst, hvilken ungdomsuddannelse de kunne
tænke sig at gå i gang med, og de fleste har her fået tilbudt en praksis-position,
som de har fundet meningsfuld, og som de har besat som velfungerende elever
inden for de rammer, som blev tilbudt dem her. Kun én ud af de 13 var på inter
viewtidspunktet ikke i gang med noget efter et afsluttet grundforløb. Så selvom de i
folkeskolen har fremstået som mindre velfungerende elever, synes de fleste at være
gået til ungdomsuddannelsen og arbejdet med energi og glæde. Dette gælder ikke
mindst de unge, der var kommet videre fra grundforløb til hovedforløb, i alt syv
ud af de 13.
Det er klart, at vi ikke gennem vores interviewforløb har været i kontakt med
de mest udsatte unge, og det er derfor også muligt, at flere af vores mindre velfun
gerende folkeskoleelever har haft et personligt, socialt og intellektuelt overskud,
som de har kunnet trække på senere hen. Men de er ikke blevet indstillet til en
gymnasial uddannelse efter 9. klasse, og de fleste har erfaret, at skolebænken ikke
var det bedste sted for dem. For den gruppe, der stillede op til interview, har det
ikke været det store problem at ændre positionering, når blot de positioner, de fik
tilbudt, bød på mere selvstændighed, mere ansvar, mere meningsfuld undervisning
og for de flestes vedkommende også mere kropsligt arbejde og en mere fysiskkropslig tilgang til det at lære. Gruppen her kommer således til at blive eksponen
ter for noget af det, som folkeskolen ikke tilbyder, og som har betydet, at de kan
opleve, at tiden i folkeskolen enten har været spildt eller for nogles vedkommende
tilmed har været ret så vanskelig at komme igennem. Så hvad er det for et billede
af folkeskolen, disse unge tegner?
Det er en skole
• der har ladet drilleri og mobning passere på en måde, så den, der er blevet
mobbet, kan opleve, at grunden til mobningen skal findes hos ham eller hende
selv – som sagen er for den informant, der siger, at han blev mobbet, fordi han
var en lukket person og ikke så social, og for hende, der karakteriserer sig selv
som et problembarn
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• som huser nogle elever, der ikke ser en mening med, hvorfor de skal være der,
og hvorfor de skal lave det, de bliver bedt om eller sat til
• som forventer, at alle kan sidde stille og profitere af den såkaldte tavleunder
visning, og som efterlader nogle af de elever, som ikke lever op til denne for
ventning, med en selvforståelse, der fortæller dem, at de er fjollede, bøller og
ballademagere
• som indirekte accepterer, at nogle elever karakteriserer sig selv som skoletrætte
Når en ung fortæller, at han var skoletræt, eller når en af de velfungerende elever
siger, at hun aldrig har kendt til den skoletræthed, som mange har, tegner disse
informanter det billede, at skoletræthed er et individuelt fænomen, noget man har
eller ikke har, næsten som om der er tale om en egenskab hos den enkelte. Men
flere af de unge i gruppen af mindre velfungerende elever demonstrerer med deres
ændringer i positionering, at skoletræthed er et fænomen, der opstår i samspil med
de praksis-positioner, der er til rådighed, og at det på den ene eller den anden måde
er gået galt for dem i samspillet med de positioner, de har fået tilbudt i folkeskolen.
Det er klart, at aktørerne i folkeskolen gerne så et andet billede af den skole, de
hver dag lægger deres arbejdskraft i. Og det er også klart, at aktører både inden for
og uden for skolen har brug for at forstå, hvad grundene er til, at billedet faktisk
kan tegnes på denne måde. Det ligger dog uden for denne bogs muligheder at skabe
rammerne for en sådan forståelse.

Sammenfatning DEL III
Den følgende sammenfatning er struktureret i tre fokusfelter:
1. praksis-positioneringer i folkeskolen og sociale positioneringer
2. praksis-positioneringer i folkeskolen og valg af ungdomsuddannelse
3. praksis-positioneringer i samspil med praksis-positioner

Praksis-positioneringer i folkeskolen og sociale positioneringer
Det er et fællestræk for vores gruppe af velfungerende elever, at der hersker en vis
konsensus om, at gymnasiet er en selvfølge. Dermed social-positionerer de vel
fungerende unge sig uden videre som kommende studenter. Kun få af dem giver
imidlertid i interviewene udtryk for en social positionering, der rækker ud over
positionen som student.
Det er et fællestræk for vores gruppe af middel-velfungerende elever, at der kun
er få begrundelser for valg af ungdomsuddannelse, der peger på en social posi
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tionering. Begrundelserne for valg af ungdomsuddannelse handler i langt højere
grad om muligheder, der er til rådighed set i lyset af de unges evner og lyst samt
af anbefalinger fra lærere og vejledere.
Det er et fællestræk for vores gruppe af mindre velfungerende elever, at valg af
ungdomsuddannelse i høj grad hænger sammen med konkrete ønsker om frem
tidigt erhverv og dermed implicerer forestillinger om social positionering. Også
de to unge fra denne gruppe, der havde en gymnasial uddannelse som første valg,
begrundede valget med, at de skulle bruge en studentereksamen for at blive ud
dannet til det erhverv, de ønskede at fungere i. Da en ung fra denne gruppe senere
valgte en gymnasial uddannelse, var dette valg ligeledes begrundet i ønsket om
fremtidigt erhverv.
I materialet er der intet, der kan give en sikker forklaring på, hvorfor billedet
med hensyn til begrundelser for valg af ungdomsuddannelser ser således ud, men
en mulig forklaring kan være, at tendensen blandt de mindre velfungerende er, at
de ikke har sat pris på at være elever, og at de derfor har været mere tilbøjelige til at
tænke ud over uddannelsessystemet og frem mod en tilværelse som erhvervsaktiv.

Praksis-positioneringer i folkeskolen og valg af ungdomsuddannelse
Det er et gennemgående træk i materialet, at de velfungerende unge hovedsagelig
vælger en gymnasial uddannelse som første valg, at de mindre velfungerende hoved
sagelig vælger en erhvervsuddannelse, og at det i gruppen af middel-velfungerende
er nogenlunde fifty-fifty.
Det er der intet overraskende i, og det hænger for vores informantgruppe såvel
som for alle andre jo nok sammen med indstillinger og vejledning i folkeskolen.
Det afspejler, kan man sige, den måde, hvorpå vi i samfundet har vænnet os til
at fordele unge mellem åndens og håndens arbejde. Selvom grænserne er rykket,
og flere unge søger og bliver optaget på de gymnasiale uddannelser, er de unge
opmærksomme på en sådan fordeling, jævnfør den informant, der fortæller, at det
fra vejledernes side er sat sådan op, at teknisk skole er for dem, der ikke får så gode
karakterer, mens gymnasiet er for dem, der får bedre karakterer.
Men hvordan ser det ud med hensyn til valg og fravalg senere i uddannel
sesforløbet for de tre grupper? Sammenligner man status for de tre grupper på
interviewtidspunktet, ser billedet således ud:
Gruppen af velfungerende elever:
• Alle 11 valgte en gymnasial uddannelse som første ungdomsuddannelse. På
interviewtidspunktet havde otte fuldført, to var i gang, og en var i gang på en
erhvervsuddannelse.
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Gruppen af middel-velfungerende elever:
• Ni af de 17 valgte en gymnasial uddannelse som første ungdomsuddannelse.
På interviewtidspunktet havde tre fuldført, fire var i gang, en var i gang på en
erhvervsuddannelse, og en havde afbrudt og var i arbejde.
• Otte af de 17 valgte en erhvervsuddannelse som første ungdomsuddannelse. På
interviewtidspunktet havde to fuldført, to var i gang, to ventede på praktikplads,
en havde afbrudt, og en havde fuldført en gymnasial uddannelse.
Gruppen af mindre velfungerende elever:
• Tre af de 13 valgte en gymnasial uddannelse som første ungdomsuddannelse.
På interviewtidspunktet havde en fuldført, en var i gang, og en var i gang på en
erhvervsuddannelse.
• Ti af de 13 valgte en erhvervsuddannelse som første ungdomsuddannelse. På
interviewtidspunktet havde en fuldført, seks var i gang med et hovedforløb, og
tre ventede på praktikplads.
Status for vores informanter skal ikke opfattes som repræsentativ for den samlede
årgang. Interessant er den først og fremmest som en påmindelse om, at det at fun
gere som en mindre velfungerende elev i folkeskolen ikke automatisk medfører,
at man dropper ud af ungdomsuddannelsessystemet. Blandt vores informanter i
denne gruppe var der kun tre, der på interviewtidspunktet var uden for uddan
nelsessystemet, og kun en af dem var uden beskæftigelse.

Praksis-positioneringer i samspil med praksis-positioner
Blandt de velfungerende elever udtrykker de fleste sig positivt, når de bliver bedt om
kort at sige, hvad de mener om tiden i folkeskolen. Det er et gennemgående træk,
at deres fortællinger om skolen tyder på et fagligt, socialt og personligt overskud
og en vis glæde over at have fungeret godt som elev. Men der er også et gennem
gående træk, der peger i den modsatte retning, nemlig oplevelsen af, at den tid, de
har brugt i skolen, måske ikke rigtig står mål med det udbytte, de har fået.
For flere af disse unge er den kritiske indstilling til forholdet mellem forbrugt
tid og udbytte først indtrådt efter, at de er begyndt på deres gymnasiale uddannelse,
hvor de har oplevet en anden form for undervisning og nogle andre forventninger
og krav til dem som elever. De har opdaget, at de måske ikke var helt så rustede til
gymnasiet, som de troede, og de finder, at folkeskolen godt kunne have gjort det
bedre. Der spores dog også en vis forståelse for, at folkeskolen har andre opgaver
at varetage end at forberede til gymnasiet, og at undervisningen er forpligtet på
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alle elever, også dem, der ikke har så let ved at lære det, der forventes. De har bå
ret deres overskud videre med sig til deres gymnasiale uddannelser, som nok har
budt på nye faglige udfordringer, men ikke større, end at de fortsat har formået at
positionere sig som elever på vej mod en studentereksamen af den ene eller den
anden slags. Og det gælder også de unge fra denne gruppe, der var mest kritiske
over for folkeskolen.
Gymnasiet har altså været vejen for denne gruppe, uanset hvordan de har oplevet
de praksis-positioner, de fik tilbudt i folkeskolen, og det kan hænge sammen med
den indstilling, som går igen i mange af deres udsagn, nemlig at gymnasiet er det
helt naturlige valg, når man har evnerne til det.
I gruppen af de middel-velfungerende elever ser valg af ungdomsuddannelse
og begrundelserne for valg anderledes ud, idet de færreste begrunder deres valg
med ønsket om en fremtidig social-positionering. Her er det muligheder, evner,
vejledning og interesse, der spiller ind, og for nogles vedkommende en vis skole
træthed. Der kan ikke spores nogen sammenhæng mellem deres opfattelser af de
praksis-positioner, de har fået tilbudt i folkeskolen, og deres valg og gennemførelse
af en ungdomsuddannelse. Karakteristik for denne gruppe informanter er, at de
overvejende er venligt indstillede over for de praksis-positioner, de har fået tilbudt,
og det udbytte, de har fået af tiden i folkeskolen, om end nogle efterlyser en lidt
mere livlig undervisning, lidt mindre tavleundervisning, mindre uro og klikedan
nelse, yngre lærere, færre lærerskift og mere fleksibilitet i forhold til elever med
faglige problemer.
De fleste af de mindre velfungerende elever har fundet tiden i folkeskolen for
lang. Der har været for meget tavleundervisning, for mange krav om at skulle sidde
stille og beskæftige sig med noget, det var svært at se en mening med, eller det har
været en vanskelig tid på grund af mobning og problemer med at følge med. Ele
verne har reageret ved enten at trække sig tilbage som en af de stille eksistenser eller
ved at reagere udadvendt som en ballademager. Det er til gengæld blandt de unge
i denne gruppe, at der findes de fleste markante ændringer i deres positioneringer
som elever. Ændringerne sker typisk som en følge af, at de unge kommer i gang
med en uddannelse, de selv har valgt, hvor de oplever, at de selv får overladt en
del af ansvaret, og hvor de ser en mening med det, de skal foretage sig. De fleste i
denne gruppe begrunder da også deres uddannelsesvalg ud fra ønsket om fremtidig
social positionering. Der er inden for denne gruppe flere konkrete bud på, hvad
der kunne have været gjort for at øge deres udbytte af deres tid i folkeskolen.
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DEL IV: Færdigheder, kompetencer og
kulturer på erhvervsuddannelser
Indledning
I forbindelse med projektet er der i perioden fra januar til april 2013 gennemført
interview med et antal undervisere og vejledere på teknisk skole. I interviewene blev
der sat fokus på nogle af de samme emner, som blev behandlet i interviewene med
de unge, fx grunde til at springe fra en given uddannelse, forholdet mellem de unges
færdigheder og de krav, der stilles på grundforløbene, samt undervisningsformer
og praksis på værksteder og i teorilokaler. Interviewene tog alle udgangspunkt i
undervisning på grundforløb, og de undervisere, der refereres til i det følgende,
har alle erfaringer fra sådanne forløb.
Tanken med disse interview er, at de for det første skal sætte nogle af de unges
udtalelser i relief og dermed give en lille fornemmelse af de praksis-positioner, som
de unge på teknisk skole får tilbudt, og for det andet, at de skal give et indblik i,
hvad folkeskolen efter informanternes mening kunne gøre for yderligere at ruste
eleverne til en tilværelse som elever på en erhvervsuddannelse.
For den, der kommer med erfaringer fra folkeskolen, og som ikke er vant til at
færdes på en teknisk skole, er det forskellene, der først og fremmest springer i øjne
ne – forskelle, som vejledere og undervisere er meget opmærksomme på, og som de
alle på et eller andet tidspunkt i løbet af interviewene kommer ind på, for eksempel:
• Der er meget stor forskel på de forskellige værksteder, og elevtyperne er også
helt vildt forskellige.
• De fleste elever hos os er unge, og de skal i en meget tidlig alder vælge en kul
tur. Der er stor forskel på murerværkstedet, hvor man på en god dag får håret
gjort stift på grund af støv, og snedkerværkstedet, hvor det er finmotorikken,
der dominerer, og hvor der er ro, og så går du ned til tømrerne, hvor musikken
brager. Der er en kultur hvert sted, og de unge skal ikke alene vælge et fag, de
skal også vælge en kultur, en form for identifikation, meget hurtigt.
Men på trods af forskellene er der flere aspekter, der går igen, når samtalen falder
på krav og forventninger til de unges indstillinger og positioneringer i undervis
ningen og på grunde til at springe fra.
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Indstilling og attitude
En af de vejledere, der har bidraget til projektet, siger i interviewet:
• Til det med, om læsning er et problem, vil jeg sige, at jeg oplever, at en af de
ting, der også har betydning for, om du klarer dig her, det er noget med din
attitude til tingene.
At de unges indstilling til og attitude i undervisningen spiller en overordentlig
stor rolle for deres chancer for at gennemføre, bekræftes gennem interviewene
med underviserne. Det drejer sig om punktlighed, altså det at møde til tiden om
morgenen og efter dagens pauser. Mødetidspunkter noteres og har en afgørende
betydning for de unges chancer for at få læreplads. Og det drejer sig om de måder,
hvorpå de unge indgår i de forskellige værkstedskulturer. På alle uddannelser er
der for eksempel specifikke fagudtryk, der skal læres, og det accepteres ikke, at en
ung efter den første tid på grunduddannelsen siger ‘den der’ om et konkret stykke
værktøj. Og underviserne holder nøje øje med, om de unge lærer sig de former
for præcision, som kræves inden for de enkelte fagtraditioner, og som danner
grundlaget for den faglige stolthed. Det drejer sig desuden om at acceptere, at det
er i orden at lave fejl, men at fejl skal rettes, og at tingene skal være i orden.
En af underviserne på murergrundforløbet udtrykker sig på denne måde:
• Man skal hele tiden tænke på, at det ikke er et spørgsmål om, at alle skal være
murere. Det handler i virkeligheden om flere ting. Det handler om, at vi gerne
vil uddanne nogle murere, som har en høj faglighed, og det er der rigtig mange
veje til, men det handler også om at se grundforløbet som de første 22 uger af
en rigtig lang proces, de skal igennem. Når vi får dem ind på hovedforløbene, er
det nogle helt andre elever, man møder end dem, du har mødt på grundforløbet,
selvom det er de samme personer, for så har de været ude og er blevet opdraget
i skolepraktikken eller hos en mester, og så er de helt anderledes disciplinerede,
når de kommer ind igen. Meget af det, vi laver på grundforløbet, er sådan noget
socialpædagogisk: Du skal lære at tage en uddannelse, du skal lære at møde til
tiden, du skal lære, at din pause kun er 20 min. Vi har lige så meget fokus på de
ting, som vi har på det andet, men samtidig skal vi ikke give afkald på vores egen
faglighed. Det nytter ikke, at vi presser alle igennem, for så får vi en generation
af murersvende, som ikke kan noget som helst.
Det er da også et gennemgående træk i interviewene, at informanterne ikke ser det
som et problem, når en ung springer fra et grundforløb med den begrundelse, at
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han eller hun ikke kunne forlige sig med det håndværksmæssige. For det er først,
når man er i kropslig og mental nærkontakt med den konkrete håndværksmæssige
praksis og værkstedskultur, at man kan finde ud af, om det er det fag, man skal
satse på i fremtiden.

Læsning
Der er tekster, der skal læses, når man går på et grundforløb, uanset hvilket hånd
værksfag, man har valgt. Der er dels håndbøger og reglementer, der indeholder
en lang række specifikke anvisninger inden for de enkelte håndværksfag, der er
tekster i forbindelse med matematikken, og endelig er der tekster, der handler om
arbejdsmiljø, førstehjælp og lignende. Om sådanne tekster siger en af underviserne:
• Selvfølgelig er der mange, der ikke kan læse dem, men det er, fordi vi får så
mange elever, der ikke er oppe på niveau, både mht. at læse og skrive og forstå
det, de har læst. De kan godt læse, men når man spørger, hvad de har læst, har
de svært ved at svare. De har ikke fået forståelse af, hvad de har læst.
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det i den sammenhæng betyder at forstå teksten.
Spørgsmålet besvares på denne måde af den underviser, der står for ovenstående
udsagn:
• Det er mest diagrammer, der er tale om, men der er også tekst på, fx: Hvor mange
søm skal der i hver samling? Samlingerne bliver lavet af metalplader med en
masse huller i, men man skal ikke komme flere søm i, end det er nødvendigt.
Det er på grundforløb, og det er avanceret læsning, for hvordan skal man forstå
sådan en side med både diagram og tekst? Alene det at forstå, hvad spændvidde
er, det kan godt være et problem.
De undervisere, vi har snakket med, finder imidlertid ikke, at læsekravene er det
store problem for de unge på erhvervsuddannelserne. For de tekster, der for en
udenforstående ser ganske vanskelige ud, fordi de indeholder mange og lange fag
termer, ser jo anderledes ud for den, der er fortrolig med termerne. Og det er
generelt for de undervisere, der har bidraget til interviewene, at de insisterer på,
at kommunikationen i værkstederne er og skal være faglig, fx:
• Vi giver dem fra første dag en liste med fagudtryk og siger, at det kan de lige
så godt vænne sig til, for det er de ord, vi bruger her, og så må de lære dem.
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Vi gider ikke, at de, når de har været her i 10 uger, kommer og siger, at vi skal
bruge sådan en, man bruger til at holde den der fast med. De skal kalde den
det, den hedder. Nu er uddannelsen startet, og så er det den vej, det kører. Vi
snakker med dem om faglig stolthed fra starten.
Men der er – ud over de decideret ordblinde unge – en gruppe elever, der også har
problemer med læseforståelsen, blandt andet de tosprogede unge. De må så forsøge
at klare sig på anden måde:
• De er jo ikke decideret ordblinde, men de kan have svært ved ordene og det,
de betyder. Jeg tror, at mange af dem bliver gode til at lære tingene udenad og
huske dem i stedet for. Men det kan være svært for mange elever at orientere
sig i indholdsfortegnelsen eller stikordsregistret.
Og der er hjælp at hente for de unge, der for alvor har problemer med læsning. Som
nævnt er der i forbindelse med de store forløb som tømrergrundforløbet etableret
særlige ordblindehold, som tilsyneladende fungerer rigtig godt. En af underviserne
på et sådant hold fortæller om en af sine elever:
• Hun er et eksempel på noget, der går godt. Alene det, at hun er pige i en man
deverden. Hun er meget interesseret og meget motiveret, men hun har svært
ved at få privatliv, bolig og penge til at hænge sammen. Hun er meget dygtig,
hun er den, der er længst fremme. Hun er ordblind. Alt, hvad jeg siger, skriver
hun ned, og så siger hun, når jeg gennemgår en opgave: Stop, stop – og så skri
ver hun ned, men det er kun hende selv, der kan læse det. Hun skriver ned og
tegner – hun har en hel bog til det. Og hun tager selvstændige initiativer.
Det handler nemlig i høj grad om indstilling og attitude.
Sammenfattende om underviseres og vejlederes udsagn om de unges læsefær
digheder sammenholdt med krav og forventninger på de enkelte uddannelser kan
det siges, at eleverne ikke kan komme igennem en erhvervsuddannelse uden at
læse, men at de tekster, der skal læses her, for de flestes vedkommende er direkte
forbundet til det fag, de unge uddanner sig i, og at de dermed bygger på et ordfor
råd og en sproglig praksis, som er indlejret i den kultur, som faget udgør. Dertil
kommer, at der for de svage læsere er hjælp at hente, og at de undervisere, vi har
snakket med, er opmærksomme på at finde forskellige veje til at understøtte ele
vernes læseforståelse.
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Matematik
I vores interview med de unge er det matematik, der gang på gang nævnes som et
problem. Mange af de unge kommer med erfaringer fra folkeskolen, der fortæl
ler dem, at matematik er svært, og at det langt fra altid er klart, hvorfor man skal
trækkes med den i skolen. På de erhvervsuddannelser, som omtales i interviewene
med de unge, spiller matematik en forholdsvis stor rolle. Det gælder blandt andet
for tømrere, blikkenslagere og murere, hvor matematik er en fast bestanddel af
den undervisning på grundforløbet, der foregår i teorilokalerne. Og et af de træk,
der går igen, når samtalen i interviewene bevæger sig ind på dette område, er, at
undervisningen i matematik tager udgangspunkt i, at mange af de unge kommer
med dårlige erfaringer fra matematikundervisningen i folkeskolen, at de ikke kan
finde ud af de mest simple matematiske operationer, og at de ikke i udgangspunktet
forstår, hvorfor man skal lære matematik som håndværker.
Unge med dårlige erfaringer fra matematik i folkeskolen er tilbøjelige til at
tage disse erfaringer med ind på erhvervsuddannelsen, og de forstår ikke, hvad
matematik har med et håndværksfag at gøre:
• For nogles vedkommende er matematik et spørgsmål om, at de ikke kan få
øje på, hvorfor de skal kunne det. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg skal jo bare
mure. Så vi snakker også om, at matematik er meget andet end det, der foregår
i teorilokalet. Privatøkonomi fx og så det at kunne beregne et areal, så de ved,
hvor mange sten, de skal bestille på trælasten, og på den måde begynder det at
give mening for dem.
Og en sådan kobling mellem matematik som teorifag og matematik som del af det
håndværksmæssige betyder tilsyneladende, at mange af de unge får ændret deres
syn på matematik, og at de derigennem begynder at forstå det og bruge det på den
praktiske del af deres uddannelse. I hvert fald fortæller en matematikunderviser
på grundforløbet for tømrere følgende om sine succeshistorier i undervisningen:
• Det er så mit held, at jeg kan forbinde matematik med noget praktisk, som de
kan forbinde det med, og som de gerne vil på et eller andet tidspunkt. Jeg har
nogle konstruktioner med, som jeg hiver frem for at binde det op på et eller
andet konkret. Jeg har fx en model af et spær, så jeg kan vise, hvordan man kan
regne længderne ud på et spær og sådan. Jeg forsøger at hæfte det op på det,
for så giver det mere mening, for de unge har det med at spørge: Hvad skal
jeg bruge det til? Det har jeg da også selv sagt, da jeg var ung. Og når de først
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finder ud af – det er så min succeshistorie – når de først finder ud af, hvad de
kan bruge det til i daglige, så bliver de mere lydhøre.
Tilsvarende succeshistorier findes også i den del af vores materiale, hvor det er de
unges stemmer, der lyder, for eksempel hos den unge mand, der på sin erhvervsud
dannelse blev undervist i matematik på en måde, som han kunne begribe, og som
fik ham til at udbryde: Hold da op, er det virkelig matematik?

Kulturer og kompetencer
Endnu et fællestræk skal nævnes her, fordi det bidrager til en forståelse af samspil
let mellem de forudsætninger, de unge møder med, og de mål, de skal nå, hvis de
skal have succes på uddannelsen og senere i erhvervslivet. De undervisere, der har
bidraget til interviewene, har alle givet meget præcise karakteristikker af de fær
digheder og kompetencer, som en færdiguddannet håndværker inden for deres fag
må være i besiddelse af, og af den kultur, som det hele er indlejret i. Fællestrækket
er, at der inden for de enkelte fag er en høj grad af eksplicit viden om, hvad der
kræves både af den unge, der begynder på en grunduddannelse, og af den uddan
nede svend. Dette fællestræk betyder, at forskellene mellem fagenes kulturer og
de kompetencer, der skal udvikles inden for de enkelte fag, bliver særligt tydelige.
Det følgende trækker på informationer og refleksioner knyttet til tre forskellige
håndværkskulturer, der er hentet fra hver sin ende af en skala, der går fra de lidt
større armbevægelser til de ganske små. De tre kulturer præsenteres gennem un
dervisernes udsagn og svar på de spørgsmål, vi har stillet dels til deres fag, dels til,
hvad folkeskolen efter deres mening skulle gøre, hvis opgaven var at ruste eleverne
til en uddannelse inden for deres fag.

I murerværkstedet
Som introduceret i indledningen er der ganske rigtigt en del støv i det store lokale,
som huser et murergrundforløb. Lokalet er inddelt i tre afdelinger, men der er ingen
synlige adskillelser. Man ser blot, at der er forskellige aktiviteter i gang. I den ene
ende er de elever, der netop er begyndt på grundforløbet, i gang med at mure en
lille, rektangulær mur op:
• Det starter helt enkelt med arbejdsplanlægning og indretning af den arbejds
plads, de skal arbejde ved. Og så er de i starten låst af de metalstativer, de arbejder
med, for opgaven skal kunne være i metalstativet. Det hedder en mægler (han
tegner de to metalstænger, hvor der kan sættes en snor fast i forskellige højder),
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og de skal bare mure efter snoren. Så føler de, at der sker en hel masse deropad.
Så laver vi nogle opgaver, hvor de kun laver halvdelen, og hvor de selv skal lave
hjørnet med at lodde det op, og når de kan det, fjerner vi dem fra stativerne,
og så kommer de over at stå på gulvet og mure en opgave.
De unge arbejder med denne mægler, indtil de fornemmer forholdet mellem
mursten og mørtel, som er en fornemmelse, der er helt grundlæggende inden for
murerfaget. Lærer man ikke det, har man ingen fremtid inden for faget, og det er
ikke altid lige let at fange:
• Nogle kan rende de første 10 uger og lave noget, hvor man tænker, at det her
bliver bare aldrig til noget som helst – de bliver aldrig murere. Og alligevel hå
ber man, at der sker noget for dem. Det er jo ikke bare sådan nogle tabere alle
sammen, mange af dem kæmper bare med det, de har aldrig lavet sådan noget
før, og lige pludselig er der bare mange ting, der skal spille sammen for, at det
bliver rigtig godt.
Interviewer: Som hvad, fx?
• Det er sådan noget fagnørdet noget, at din mørtel skal være blandet op på den
rigtige måde, for at det bliver nemt for dig, og du skal ikke svine for meget på
stenene, og man skal have en smule ordenssans i forhold til, om noget er lige
eller ikke lige og alle sådan nogle ting, som gør, at enten ser det pænt ud, eller
også bliver det noget skidt. Der er nogle af dem, der er lang tid om at fange, at
mørtelen skal have den rigtige konsistens. Hvis det er for tørt, kan de ikke få
stenene lagt ordentlig ned, og hvis det er for vådt, så sviner det over det hele,
og så bliver det også noget skidt. Så der er mange ting, der skal spille sammen,
før det bliver godt. Og så lige pludselig så knækker de koden, så finder de ud
af, at det er lige sådan her, det skal være. Og så kører det. Det er det, vi går og
justerer på hele tiden dernede.
Det drejer sig om at knække murerkoden, der altså blandt andet indebærer mure
rens fornemmelse for mørtel. Og for præcision, for en mur skal være lige, og ‘lige’
i denne sammenhæng betyder:
• … at den kun må være 2 mm ude af lod, når du murer noget.
Hvis ikke muren er lige, pilles den ned, og så må den unge begynde forfra. Det
skal sidde i hænderne, inden man kan gå videre, og det kan måske nok tage modet
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fra en ung. Derfor er murerværkstedet indrettet på en sådan måde, at de unge ved
mæglerne kan se, hvad der venter dem på længere sigt, for ved siden af arbejder
der et hold med et fælles byggeprojekt, og på den anden side af dette hold arbejdes
der med den opgave, der danner grundlag for grundforløbsprøven. Denne lokale
indretning er forholdsvis ny og begrundes af en af underviserne på denne måde:
• Der er fokus på fastholdelse. Nogle gange har vi startet hold op med 20 på,
og efter 10 uger var der otte tilbage, og ud af de otte var der måske fire, der
gennemførte. Men nu oplever vi, at i og med, at de er så mange i det samme
lokale, er der altid nogle, der laver noget, og det får ligesom de andre til også at
komme i gang. Samtidig kan de se, hvad det er, de arbejder hen imod. For når
de står og murer den ene opgave op og piller den ned, murer den næste op og
piller den ned, så kan de se over på dem, der er længere fremme, og tænke, at
de kommer til at lave det også. Det betyder, at der er rart i værkstedet, og at de
godt gider komme igen dagen efter. Så nu er frafaldet ikke så stort.
Undervisernes opgaver ligger i feltet mellem håndværksfag og pædagogik, hvor
det håndværksmæssigt er vigtigt at holde fast i de håndværksmæssige traditioner
og at forberede de unge på de kulturformer, der praktiseres inden for erhvervet.
I forhold til fagets traditioner er holdningen denne:
• Faglig stolthed og traditioner. Vi er et af de fag, der har flest traditioner og den
der faglige stolthed, og det betyder også, at vi lægger tryk på de unge hele tiden
i forhold til, at alt, hvad de laver hernede, skal laves, som om det var noget, de
lavede til sig selv. Og i stedet for at gå videre med noget, der er noget skidt, så
skal de pille det ned og starte forfra.
Men flere af de unge, der kommer på uddannelsen, har problemer i privatlivet, som
de har brug for at snakke om. Og de kommer ofte fra folkeskolen, hvor undervis
ningen, tiltaleformerne og opgaverne er nogle andre, og de må vænne sig til, at der
på grundforløbet nok er forståelse for problemerne, men at det samtidig gælder om,
at de efterhånden bliver rustede til at møde tonen og kravene på arbejdspladserne:
• Vi underviser jo ikke her på samme måde, som man gør i folkeskolen. Vi har
en anden tiltaleform til eleverne, vi er meget mere direkte og lige ud af posen.
En skovl er en skovl herinde, og hvis de gør noget godt, får de ros og et klap på
skulderen, og hvis de laver noget skidt, får de at vide, at det er noget skidt. Vi
skal også afspejle den virkelighed, de skal ud i, og de skal kunne overleve ude
i et skur sammen med otte andre murere. Så jeg skal både være pædagogisk
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og godt gide høre på deres problemer, men jeg er også nødt til at ruste dem.
(…). Jeg kan ikke sætte mig ned som i folkeskolen og snakke med dem. Det
nytter ikke noget. Jeg er nødt til at være autentisk på en anden måde, for jeg
repræsenterer også faget.
Om folkeskolens muligheder for at ruste elever til en uddannelse som murer siger
en af underviserne på murerforløbet:
• Jeg kunne godt tænke mig, at folkeskolen sørgede for, at eleverne som minimum
kunne læse, skrive og regne, når de går ud af 9. klasse. Men jeg har et indtryk
af, at folkeskolen gør, hvad den kan, og jeg tror, at mange af dem, vi har, som
er tunge, har en skolebaggrund, hvor forældrene ikke har været til stede. I fol
keskolen mangler lærerne måske nok noget erhvervserfaring. (…). De mangler
ligesom lidt kant på en eller anden måde, og den har vi herinde på en helt anden
måde.
Det samlede indtryk efter denne introduktion til murergrundforløbet er, at der
er stor præcision i undervisningen og i de refleksioner, som underviserne har i
forhold til faget, til de unge og til de udfordringer, en sådan form for undervisning
byder på. Indtrykket er også, at underviserne her til forskel fra underviserne i
folkeskolen er forankrede i en kulturform, der har udviklet sig i tæt samspil med
de håndværksmæssige krav og idealer. Murerfaget har sin egen faglige stolthed
og sine faglige traditioner, som ikke sådan står til diskussion, men som man må
tage på sig som en del af uddannelsen. Stoltheden og traditionerne er noget, som
underviserne selv fagligt er vokset op med, og som de ikke er henvist til at opfinde
selv, men som de gennem deres praksis i værkstedet søger at formidle videre til
deres elever. Det drejer sig blandt andet om:
•
•
•
•

at fornemme, hvornår mørtelen har den rette konsistens
at knække koden i forhold til at mure og pudse
at kunne mure med millimeters nøjagtighed
at kunne beregne fx arealer, så man ved, hvor mange mursten, der skal bestilles
på trælasten
• at anvende fagudtrykkene i det daglige arbejde
• at kunne orientere sig i og anvende Murerhåndbogen og andre tekster med
relevans for faget
• at kunne gebærde sig i en kultur, hvor en skovl er en skovl, og hvor der alene
roses, når noget er godt, og hvor man får klar besked, når noget er skidt
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• at det er i orden at begå fejl, men at de skal rettes, og at produkterne skal være
i orden
• at værdsætte traditionen og føre den faglige stolthed videre

I træværkstederne
Hvis man er ung og gerne vil arbejde med træ, er det vigtigt, at man ved, at der er
stor forskel på, om man vælger en uddannelse som tømrer eller som snedker. Er
man til de store armbevægelser, frisk luft, høj musik og nøgne kvinder på væggen
i skurvognene, er det tømrer, man skal vælge. Men er man til det afdæmpede, det
mere indadvendte med sans for detaljer i sammenføjninger og overflade, er det
nok snedkeriet, der er fremtiden. Når man vælger fag, vælger man samtidig faglig
identitet, og der går ifølge vejlederne ikke lang tid på grunduddannelsen, før den
slår igennem:
• I begyndelsen opfatter de unge sig som håndværkere, men der går ikke lang
tid, for tømrerne går og laver vittigheder om snedkerne. Altså, de påtager sig
meget hurtigt en identitet i det fag, de nu har valgt.

Hos tømrerne
Tømrergrundforløbene har til huse i store lokaler med god plads på gulvet. Der
dufter af træ og savsmuld, og fra en radio høres musik. I et mindre lokale sidder tre
unge mænd – drenge, som er begyndt for nogle måneder siden, den ene direkte fra
9. klasse, de to andre fra 10. klasse. De arbejder på computere med AutoCAD, som
er det 3D-designsoftware, der bruges på skolen, når eleverne skal lave arbejdstegnin
ger. Som noget nyt er de også begyndt at bruge programmet på grunduddannelsen
for tømrere, men, fortæller en underviser, udarbejdelse af arbejdstegninger hører
egentlig kun hjemme i uddannelsessammenhængene:
• Tømreren skal kunne læse en tegning, men man sidder ikke og tegner. Det bru
ger tømreren ikke tid på, det er ikke det, han får penge for. Han får selvfølgelig
tegninger og nogle beskrivelser, men han bruger ikke selv tid på at tegne dem.
Han skal læse og forstå en tegning.
Også på tømreruddannelsen er fagsprog en vigtig del af kulturen, og en af under
viserne giver en lille smagsprøve på fagsprog og præcision, da han forklarer en
arbejdstegning for intervieweren:
• På tegningen er der en del fagsprog, og de skal fx vide, hvad en grat er, og en
oversmige. Opgaven er en del af et tagværk, del af gavlen af et hus, hvor man
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lægger gavlen på taget ned, som på mange københavnerhuse, så kalder man
det en valm, og så kommer der en grat, og det er det hjørne, de er i gang med
i øjeblikket. Forståelsen, opsnøringen og udførelsen af det er svært, for det skal
passe nøjagtigt.
På tømrergrundforløbet går der elever på forskellige alderstrin. Nogle kommer
direkte fra folkeskolen, mens andre har gået i gymnasiet, nogle på universitetet,
og så kommer der også arkitektstuderende, der undervejs i studiet ønsker at have
materialet i hænderne. På et spørgsmål, om ikke de unge, der kommer direkte fra
folkeskolen, er vældig unge, er svaret:
• Det er ikke nødvendigvis negativt, men de er unge – nogle rødder og lømler,
som man er i den alder, og vi når måske ikke så meget som med de lidt ældre,
der er mere vant til at arbejde. Det gør en forskel. Men det er ikke ensbetydende
med, at de unge ikke bliver gode håndværkere.
For at udvikle sig til gode håndværkere er der nogle ting, som de unge ‘lømler’ skal
lære sig. Først og fremmest at møde op og at komme til tiden:
• Det første, jeg reagerer på, er fraværet. Hvis jeg kan se, at der er en tendens til
fravær, så tager vi en snak, for så er der en sandsynlighed for, at det ikke er det
rigtige, der er valgt. Og så kan man se, om det, de laver, er noget, der er lige til
at smide i skraldespanden, eller har eleven svært ved tegningen? Forstår han det
ikke? Vi optager elever uden adgangsbegrænsning, og vi mærker meget hurtigt,
om de egner sig eller ej.
De skal desuden være i stand til at se et fysisk produkt for sig og kunne omsætte
det til kropslig aktivitet, hvor præcisionen er et must. I den forbindelse er det ikke
uvæsentligt, at der på grundforløbet produceres nogle legehuse – af elevgrupper
på tre eller fire – og at disse legehuse efterfølgende sælges til materialeprisen. Det
har betydning, fordi:
• Jeg kan sige til dem, at det skal sælges, og at det klamp, du har lavet der, det kan
vi ikke sælge, så det må du lave om. Og det giver jo et rigtigt billede af forholdet
senere, hvor de skal leve af det. Vi går selvfølgelig på kompromis med nogle ting
på grundforløbet, men i det store og hele synes jeg, at de huse, de laver her, er
rigtig fine.
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Præcision må der altså til, men på vejen til at mestre det vil man uundgåeligt lave
en række fejl:
• Jeg siger til dem fra dag 1, at her kommer de til at lave mange fejl. I kommer
også til at skære jer i fingeren, og nogle af jer skal måske på hospitalet og sys. I
kommer til at lave fejl, det er den eneste måde at lære det på. Det er også den
måde, jeg har lært det på. Jeg bruger sidemandsoplæring, så de nye kigger på
dem, der er lidt længere fremme. Jeg kan ikke lære jer alt, siger jeg til dem. Men
indimellem betyder sidemandsoplæring, at flere af dem laver den samme fejl.
Og så er det selvfølgelig min skyld, for jeg skal opdage alt, men så griner vi lidt
ad det.
Ovenstående udsagn viser noget om tømrerfagets kultur. Der ryger hist og her
et stykke af en finger, men det må man leve med, for den eneste måde at lære
faget på er ved indimellem at tage fejl. For tømrerunderviserne såvel som for
murerunderviserne gælder det om at ruste eleverne til at møde fagets arbejds
pladskultur. Og som tømrer risikerer man en finger. Til gengæld får man et liv,
hvor man bruger kroppen og arbejder udendørs en stor del af tiden. Der er forskel
på håndsværksfagene, og der er forskel på de unge, der vælger og klarer sig på
de forskellige fag. Som tømrer arbejder man ofte på akkord og med et sjak, og
her er tømrerens arbejde nok selvstændigt, men det indgår samtidig som en del
af et større byggeri:
• Der kommer nogle andre og laver noget efter dig, så på den måde hænger det
sammen. Men du er alene om det. Specielt ved husbyggerierne nytter det ikke
noget, at man laver noget, der er upræcist, for der kommer nogle andre, som
skal arbejde videre. Det går bare ikke. Så det snakker vi med dem om.
De snakker også om, hvordan tilværelsen i en skurvogn kan forme sig:
• Skurvognene kan være noget forbandet svineri. Nu er der måske lidt beskidt
her, men det er ingenting i forhold til, hvordan der kan se ud derude. Det er
mandehørm, der kan være ulækkert og ligge blade med nøgne damer og sådan
noget klistret op på væggene. Det er meget forskelligt, hvordan man har det
indbyrdes. Jargonen kan være meget fri og direkte, og der kan være en dårlig
stemning i sådan et skur. (…). Det er svært at forberede dem på, men vi synes,
at vi prøver at få dem til at arbejde sammen og holde sammen og lære at ac
ceptere hinanden. Og at der skal ryddes op, for der kommer nogen efter dem,
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og det der fællesskab, det skal de ud i, men de skal også kunne tage ansvar for
sig selv. De skal også kunne arbejde selvstændigt i en gruppe.
Ifølge de vejledere, som har bidraget til interviewene, er tonen i undervisningen
måske nok indimellem speciel i forhold til andre uddannelsesinstitutioner, men
den er velbegrundet. Pointen for vejledere såvel som for undervisere er, at under
visningen på den ene side skal være pædagogisk fokuseret på at hjælpe så mange
unge som muligt frem til en uddannelse, og at den på den anden side også skal
ruste eleverne til en fremtid som professionelle inden for faget. Og for at fungere
som professionel må man genkende og kunne navigere inden for rammerne af
fagets kultur, herunder de måder, hvorpå man som fagfolk omgås hinanden. En
vejleder udtrykker det på denne måde:
• Det er håndværkere, der underviser, og i nogle fag kan tonen godt indimellem
være lidt hård, for i løbet af kort tid skal de unge modnes til at gå ud i virkelighe
den, for ellers løber de bare hjem med halen mellem benene, når de har fået en
læreplads, og de bliver drillet. Der var fx en ung, der i sin praktik var stået op på
en stige, og så havde de hæftet hans bukser fast til stigen. Det skal man forberede
dem til. Det er faglighed, faglighed, faglighed, som underviserne tager sig af, og
det er det, de er ansat til, men de er også nødt til at forholde sig til det andet.
Og videre siger samme vejleder:
• Ham, der har en far, der selv er tømrer, og som har siddet i fagforeningsbesty
relsen, han skal nok finde ud af det, for så fortæller far ham det. Sådan også
med den hårde tone. Hvis du kommer fra et miljø, hvor det er den almindelige
opførsel, så ser du bare på hans øjne, at han også tager lidt fis på dig – det er en
jargon. Men hvis du kommer fra et andet miljø, har du måske aldrig oplevet det
der før. Der tager måske både folkeskolen og vi for meget udgangspunkt i, at
man allerede har nogle sociale kompetencer og samfundsmæssige kompetencer,
og at man får dem derhjemme fra, men gør de unge det?
Om folkeskolens muligheder for at ruste de unge til en tilværelse som elever på
uddannelsen til tømrer, svarer en af underviserne:
• Jeg tror, at en god opbakning hjemmefra og et godt forløb i folkeskolen har
bare rigtig meget at sige for, hvordan de klarer sig her. De to ting er vigtige for
et ungt menneske. (…). Jeg tror, at den vigtigste grund til, at de unge falder fra,
er manglende opbakning hjemmefra og dårlige erfaringer fra folkeskolen.
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Han tilføjer, at man efter hans mening må sætte massivt ind for at få forældrenes
opbakning i folkeskolen og så satse på, at de unge kommer ud med tilpas mange
færdigheder og en tro på, at de kan gennemføre et forløb.
Det samlede indtryk fra tømrerværkstedet er, at der også her er stor præcision
i undervisningen og i lærernes refleksioner over den pædagogiske og håndværks
mæssige praksis. Som det fremgår af afsnittet Matematik, spiller de matematiske
beregninger en vigtig rolle på tømrergrunduddannelsen, ikke mindst i forbindelse
med konstruktionen af de produkter, der skal laves. Tømreruddannelsen kan
karakteriseres ved, at der beregnes, konstrueres og tegnes i 3D, og at dette derefter
omsættes til en håndværksmæssig produktion. På dette værksted drejer det sig
om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at kunne læse og forstå en tegning
at beherske fagsproget og at anvende det i den daglige omgang med materialerne
at passe skolen og møde til tiden
at arbejde selvstændigt, også når der arbejdes sammen med andre
at sørge for, at tingene er helt i orden, inden opgaven afleveres, med tanke på,
at der ofte vil være andre, der skal arbejde videre på den samme konstruktion
at rydde op efter sig
at forholde sig samarbejdende til tømrerkollegerne
at acceptere, at fejl er en del af gamet, at det går ud på at lære af sine fejl og
forbedre produktet, for resultatet skal være i orden
at kunne forholde sig til tonen og kulturen på arbejdspladserne og i skurvognene

Hos snedkerne
Ved et besøg på snedkerværkstedet fornemmer man straks en anden stemning.
Her er værkstedet mindre, og der høres ingen musik. Ved arbejdsbordene står der
folk og fordyber sig. Nogle står for sig selv og er i gang med at file og pudse, andre
står i mindre grupper, hvor der tales lavmælt og koncentreret om et produkt. I det
hele taget emmer rummet af koncentration og stilhed.
En af underviserne fortæller, at gennemsnitsalderen på hans værksted er noget
højere end hos tømrerne, og han mener, at det kan have noget at gøre med fagets
status:
• Jeg tror, det er, fordi vores fag ikke er særlig synligt, ikke særlig interessant for
de helt unge. Man skal være lidt bevidst om sig selv og om det, man vil. Det er
ikke sådan et fag, man taler om, og som er synligt. Murer og tømrer ved man,
hvad er, men snedker er sådan en støvet ting, så de unge bliver ikke tiltrukket
af det.
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Men det har også noget med elevernes personligheder at gøre:
• Når man er snedker, er man meget indadvendt og relativt kreativ og meget
nørdet. Tømrere er meget udadvendte, meget snakkesalige og meget store i det,
de er mere synlige, det er et større fag. Snedkeren er også dårligere betalt ude i
verden.
Generelt er det unge med overskud, der vælger snedkeruddannelsen. En gang imel
lem er der elever, der mangler et sted at bo, men de har som regel et godt socialt
netværk og finder ud af det. Der er nogle, der er sprunget fra, fordi de skulle ordne
et eller andet, men så er de kommet tilbage igen.
Der er flere forskellige retninger inden for snedkerfaget, og nogle er mere po
pulære end andre:
• Alle har en forestilling om, at de gerne vil være møbelsnedkere og lave møbler,
og dem er der få pladser til. Så der er store problemer på møbelsnedkersiden,
hvorimod det er muligt at få læreplads som bygningssnedker, og som maskin
snedker er der fuldstændig åbne døre.
På grunduddannelsen har eleverne mulighed for stort set selv at bestemme, hvad
de vil producere, bare det er inden for rimelighedens grænser. Men de indledende
opgaver er tilrettelagt af lærerne, og det er altid praktiske opgaver:
• Når de kommer første dag, starter vi med noget, de skal lave. Vi har besluttet, at
de ikke skal fra skole til skole. De skal begynde med at producere et eller andet,
og så forholdsvis hurtigt går de i gang med at tegne. De første øvelser er noget,
vi har bestemt, og i mellemtiden har de fremstillet nogle små dele, som de så
skal tegne. Hvis du ser på et møbel som denne stol, så kan du se, hvordan den
er svejset sammen, og hvilke dimensioner den har, altså, man lærer at kigge på
andre og se, hvordan de har lavet det, og så bagefter laver man sin egen. Det
fungerer, og du kan ikke beregne dig til noget som helst.
På et snedkerværksted lægges der overordentlig meget vægt på det visuelle, på at
se og fornemme. “Du kan ikke beregne dig til noget som helst,” går igen i snakken
om faget og de kompetencer, der kræves:
• Der er ikke noget beregning i forhold til konstruktioner. Det er ikke som hos
tømrerne, for man kan ikke beregne noget på møbler. Det er for småt. Kon
struktionerne er for små til, at du kan beregne det. Det eneste, man kan med
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møbler, det er at gennemprøve det. Man laver et eksemplar, prøver det af med
hensyn til belastning, ændrer på det, prøver det igen osv. Det er derfor, man
laver møbler pr. intuition eller fornemmelse.
Der skal ikke beregnes, men til gengæld skal der tegnes, og som på de andre fag på
denne tekniske skole foregår tegning ved hjælp af AutoCAD. De første tegneøvelser
foregår i hånden, men derefter skal al tegning udføres på computeren. En væsentlig
del af kunsten består i at overføre en todimensional tegning til en rumlig figur:
• Man skal kunne tænke rumligt og besidde en rumlig forestillingsevne, for du
skal ud fra sådan en flad tegning kunne forestille dig en rumlig figur, og hvordan
den skal se ud. Og du skal kunne tegne for at kunne planlægge. Man oparbejder
et emne ved at forstørre det i rummet. Man skal generelt tænke rumligt. Og
man skal i hovedet se en sammenhæng mellem konstruktion og materialer og
funktion og fremstillingsmetode, for det skal ligesom gå op. Man oparbejder
en sådan evne ved at lave rumlige former. (…). Man lærer det gennem øvelse,
man kan ikke bare blive undervist i det.
Det vigtigste teoretiske fag på snedkeruddannelsen er tegning. Der går en del tid
med at få eleverne til at forstå, hvordan man bygger en tegning op, og hvordan
den bliver forståelig. Derefter skal tegningen omsættes til et emne, fx et møbel.
Som led i den teoretiske del af uddannelsen lærer eleverne også at programmere
en computerstyret fræsemaskine. De har fx lavet et spækbræt, som de har indstillet
maskinen til at fræse. Og eleverne undervises også i træteori, hvor de lærer, hvad de
forskellige dele af en træstamme hedder, og hvilke egenskaber, de har, og de lærer
om fx limtyper og pladetyper og om overfladebehandling. Også hos snedkerne
lægges der stor vægt på, at eleverne anvender de korrekte fagudtryk:
• Lige som på alle mulige andre uddannelser er der mange fagudtryk, men det
er ikke noget problem, for det lærer de efterhånden. Der er betegnelser for alt
muligt. For hvis jeg siger til dig: Hvad er det for noget? Så vil du svare, at det
er træ, men der ligger så meget andet i det, som almindelige mennesker ikke
har behov for at vide. Men det hedder altså noget forskelligt, alt efter hvordan
det er skåret. Og der er betegnelser for de forskellige ting, der skal til for at lave
møbler. Det kommer efterhånden, men det kan godt være et problem for nogle
af eleverne i begyndelsen. Men hvis eleverne siger sådan noget dagligdagsagtigt
som fx ‘dimsedut’, så siger vi, at det ikke hedder ‘dimsedut’, men noget andet
fagligt. Så når de er færdige med grundforløbet, har de lært de væsentligste
fagudtryk.
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Som elev i snedkerværkstedet skal man altså være lidt indadvendt, have en god
fornemmelse for træ og former og kunne arbejde sig frem til et bæredygtigt resultat
gennem fornemmelser og afprøvninger. Og man skal kunne og anvende fagudtryk.
Til gengæld stilles der ikke store krav til læsefærdighederne:
• Der er ikke de store krav. Vi går ikke så meget op i det. Generelt er vores elever
meget mere dygtige på det visuelle, og det er det, der er fokus på. De skal læse
noget, men det er så basalt, at det ikke er svært. Der er selvfølgelig nogle beteg
nelser, som det vil være umuligt selv for dig med en høj uddannelse at kunne
forstå, medmindre vi forklarer det, men det er ikke noget særligt.
På spørgsmål om folkeskolens muligheder for at ruste eleverne til en fremtid på
snedkeruddannelsen fokuseres svaret på evnen til at omsætte todimensionale teg
ninger til rumlige figurer ved hjælp af forskellige materialer:
• Jeg tror, at det her også gælder tømrere, uden at de selv siger det. Det er rum
lige ting, der skal overføres fra en tegning. Jeg tror, at hvis børn i sløjd eller
billedkunst, hvis de i stedet for at male – at male er selvfølgelig også vigtigt –
men hvis de også bygger rumlige former som konstruktioner og prøver at lege
med dem, så vil man nok kunne oparbejde en evne til at kunne forestille sig
nogle ting. Og så skal de snakke om det. For én ting er at fremstille tingene,
men det er vigtigt at tage en snak med børnene i starten: Nå, hvad vil du lave?
Hvad skal det være? Og så tage det på film eller på lyd eller skrive noget om
de forestillinger, man har. Og så går man i gang med at bygge, og når man er
færdig, efterrationaliserer man. Så tænker man: Ok, i starten var jeg der, og
jeg har haft de tanker om det. Var der noget undervejs, der gjorde, at det blev
anderledes end det, vi tænkte? Og hvad er vi kommet frem til? Er det, hvad vi
har forestillet os? Hvad kunne vi ændre? Sådan gør man også, når man bygger
inden for mit fag.
Det samlede indtryk fra dette værksted er, at præcision og refleksion på linje med
de andre værksteder præger undervisningen i værkstedet og i teorilokalet. Faget
er lille sammenlignet med både murer- og tømrerfaget, og det kan være en grund
til, at interviewet her flere gange kommer til at dreje sig om forskellene mellem
tømrerfaget og snedkerfaget. Tømrerne er store i slaget, snedkerne er indadvendte,
kreative og visuelt orienterede, men for begge fag gælder det, at todimensionelle
tegninger skal omsættes til rumlige konstruktioner i et velegnet materiale. På sned
kerværkstedet lægges der i særlig grad vægt på:
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• at eleverne er indadvendte, kreative og lidt nørdede
• at de besidder eller udvikler en rumlig forestillingsevne
• at de udvikler en klar fornemmelse for samspillet mellem konstruktion, mate
rialer, funktion og fremstillingsformer
• at de lærer, at den måde, man lærer på inden for faget, er ved at se på andres
og egne konstruktioner: Hvad virker, og hvad virker ikke?
• at de reflekterer over processen fra tegning til færdigt produkt
• at de kender og anvender fagudtrykkene samtidig med, at de udvikler deres
materialekendskab

Om grunde til at springe fra
Da valg og fravalg er et hovedemne i dette projekt, har jeg spurgt informanterne,
hvilke grunde der efter deres mening er til, at unge springer fra en erhvervsuddan
nelse. Der er ingen af dem, jeg har spurgt, der blot nævner én grund, og ifølge en
informant, der gennem mange år har forsket i området, er det da også et komplekst
felt at beskæftige sig med:
• Frafald er en utrolig kompleks affære. Frafald kan for eksempel forstås som en
enkelt hændelse: Er du der, eller er du der ikke på et givet tidspunkt? Men det,
der er mere interessant, er hvor mange, der gennemfører eller ikke gennemfører
en uddannelse i et længere tidsperspektiv, for der er mange grunde til, at en ung
falder fra på et givet tidspunkt.21
På teknisk skole er svaret ofte, at det enten drejer sig om, at den unge ikke på for
hånd har været klar over, hvad han eller hun gik ind til, og derfor bliver overrasket
over de krav, der stilles, eller at den unge har for mange personlige, økonomiske
og/eller sociale problemer uden for uddannelsen. Her er det en af vejlederne, der
giver sit svar på, hvorfor unge falder fra:
• Den ene, tror jeg, er en blanding af faglige udfordringer og at man personligt er
umoden eller ikke så målrettet. Du har både udfordringer, og du har svært ved
at håndtere dem. Med fagligt udfordret mener jeg, at man kan komme her og
opdage, at det er svært at lave teknisk tegning, og at det praktiske også er svært,
for hvem kan save lige med en sav, hvis man aldrig har haft en sav i hånden? Så
21. I antologien Frafald i erhvervsuddannelserne (Jørgensen 2011) præsenteres denne kompleksitet
gennem en række forskeres undersøgelser af forholdene på forskellige erhvervsuddannelser.
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har vi nogle – ikke de fleste – som har rigtig svært ved at få resten af deres liv
til at hænge sammen.
En del af disse unge, uanset om grunden er den ene eller den anden, lærer sig
ikke at knække fagets kode, og så går det op for dem, at de har valgt den forkerte
uddannelse. En af underviserne på teknisk skole formulerer det på denne måde:
• Der er mange årsager til, at folk falder fra. En af dem er, at de har valgt den
forkerte uddannelse. Der er mange, der bliver chokeret over, hvor meget man
skal kunne for at blive håndværker, og tømreruddannelsen er en ret svær hånd
værkeruddannelse.
Og en anden siger:
• Vi optager elever uden adgangsbegrænsning. Vi mærker meget hurtigt, om de
egner sig eller ej.
På guldsmedeuddannelsen, der er en populær uddannelse med ganske få pladser,
er der stort set intet frafald:
• Vi har stort set ikke noget frafald på guldsmedeuddannelsen – men dem, der
falder fra, er dem, der finder ud af, at de skal noget helt andet, og det er helt
fair, at de pludselig finder ud af det.
Når der stort set ikke er frafald på denne uddannelse, hænger det sammen med, at
der er 20 pladser til omkring 100 ansøgere, og at de unge derfor er til optagelses
samtale, før de lukkes ind. Til samtalen skal de vise tre ting, de selv har lavet, og
så bliver de spurgt om, hvordan de har fremstillet dem, og hvad det værktøj, de
har brugt, hedder. De bliver også spurgt, om de har søgt læreplads, og i hvor høj
grad de kender til faget, om de for eksempel kender forskel på en guldsmed og en
sølvsmed. En underviser fortæller:
• Når de søger ind, ved de sjældent helt, hvad det drejer sig om. De tænker, at
de skal sidde i en lille butik og designe og være kreative og bruge meget tid på
kreativitet. Men de skal vide, hvad vi kigger efter, og det er savning, filing og
lodning på nogle niveauer og fornemmelsen af, at de kan det. Og at de har in
teresse for faget, at de synes, det er interessant at sidde og arbejde med det her
og blive klogere på, at det tager lang tid at få ting til at passe sammen og sådan
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nogle ting. Der er nogle, der aldrig fanger det, de kan ikke se overfladerne, og
de forstår det ikke, og de kan ikke se, når tingene er sat skævt på.
Der er forskel på frafaldet på de små, populære uddannelser med optagelsessam
taler og de store uddannelser, hvor alle, der søger, bliver optaget. Gennem opta
gelsesproceduren er det jo ikke alene underviserne, der lærer noget om de unges
færdigheder og holdninger, de unge får også mulighed for at forberede sig på,
hvad der venter dem, hvis de kommer ind. Modsat er det på uddannelserne uden
optagelsessamtaler, hvor nogle af de unge undervejs opdager, at deres forventninger
ikke matcher praksis på uddannelsen. Og det kan være en grund til at falde fra:
• Hos metalsmedene er der ingen adgangsbegrænsning, der kommer alle ind, og
der er mange, der ikke ved, hvad de kommer ind til. Når de så bliver sat til at
sidde og save en hel dag efter en streg eller et eller andet mønster, eller en opgave
med at lave noget, der ser ud på en bestemt måde, som de ikke har indflydelse
på, så er det måske ikke det, man vil, og så er der nogle, der falder fra.

Erfaringer fra erhvervsuddannelserne set med et folkeskoleblik
Som nævnt er formålet med DEL IV dels at give et lille indblik i nogle af de praksispositioner, som elever tilbydes på teknisk skole, dels at bringe nogle overvejelser
over, hvordan folkeskolen kunne bidrage til yderligere at ruste eleverne til at møde
de krav og forventninger, de stilles over for på uddannelserne.
De vejledere og undervisere, jeg har interviewet, har som nævnt alle fået et
spørgsmål om, hvad folkeskolen efter deres mening kunne gøre for at hjælpe ele
verne til at være klædt på til at møde praksis i værksteder og teorilokaler. Nogle af
undervisernes svar er præsenteret i det ovenstående.
På spørgsmålet svarer en af vejlederne:
• Ved at være mere bevidste om, hvad det er, vi laver, og forstå det, vi forstår. De
skal vide, hvad det vil sige at blive uddannet som håndværker. Det er også vigtigt,
at man ved, at der er stor forskel på, om man vælger snedker eller tømrer. De
skal vide mere for at kunne forberede eleverne. Det er, som om folkeskolen satser
på at uddanne til gymnasiet – nu generaliserer jeg – den ser ligesom ikke det
andet. Er der fx nogensinde nogen i folkeskolen, der snakker om, hvor mange
håndværkere, der har været i gang med at skabe de rum, de sidder i? Det kunne
godt inddrages noget mere i folkeskolen.
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For eleverne på erhvervsuddannelserne er det også vigtigt at kende til relevante
samfundsmæssige funktioner og organisationer. For eksempel hører det med til
håndværkerkulturen, at man ved, hvad en fagforening er, eller hvordan man for
holder sig til forskellige forpligtelser som udregning af skat og indberetning af ferie.
En af vejlederne udtrykker det på denne måde:
• Folkeskolen er måske også meget faglig, hvor en hel masse af de ting, der er i
spil her, er mere samfundsmæssige. Fx det med, hvordan man opfører sig for
skellige steder, hvordan gør jeg, når jeg skal have skattekort, og hov, nu er der
nogen, der har taget nogle af mine penge, hvor er de forsvundet hen, og nu er
der ferie, hvad sker der så?
Undervejs i interviewet kommer det frem, at underviserne på teknisk skole nogle
gange over frokostbordet spørger sig selv og hinanden, hvad det egentlig er, ele
verne lærer i folkeskolen. Så opstår ideen om at indgå en form for samarbejde med
folkeskolelærerne – en gensidig udveksling af erfaringer fra de to uddannelsesin
stitutioner med henblik på at undersøge, om der er noget af det, der undervises i,
der relaterer sig til hinanden. Men, som en af dem siger:
• At kende beviser og formler er jo ikke det samme som at lære, hvordan de
bruges i praksis.
Med denne bemærkning berører vejlederen et aspekt, som flere gange popper op
i interviewene med de unge, der fortæller, at de i folkeskolen har savnet en tydelig
kobling mellem det abstrakte og det konkrete, og at de netop har fået tilbudt en
sådan kobling på deres erhvervsuddannelse.
Undervisningen på værkstederne er således tilrettelagt med henblik på, at ele
verne skal kunne udvikle kompetencer, der er veldefinerede i spændingsfeltet mel
lem 1) noget meget konkret, nemlig produkter, der anvendes i domæner uden for
uddannelsen, og 2) noget mere abstrakt i form af de vidensformer (teoretiske eller
kropslige, intuitive), som man må beherske for at kunne fremstille disse produkter,
og den kulturform, som faget repræsenterer, og som omfatter personlighedstræk,
samarbejdsrelationer og omgangsformer.
Man kan sige, at folkeskolen ikke på samme måde som de håndværkeruddan
nelser, jeg har været i kontakt med i dette projekt, har så veldefinerede kompetencer
at arbejde hen imod. Underviserne på erhvervsuddannelserne har et fast holde
punkt i de kompetencer, de vidensformer og de kulturformer, som karakteriserer
de håndværksfag, som uddannelserne hver især retter sig mod og er forankret i.
De findes i forvejen derude på den anden side af skolemurene, underviserne skal
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ikke opfinde dem selv. Koblingen mellem det abstrakte og det teoretiske på den
ene side og det konkrete og praksisnære på den anden side er mere synligt til stede
her, end det er tilfældet i folkeskolen.
Et af de spørgsmål, der optager dele af den fagdidaktiske forskning herhjemme
og i udlandet, drejer sig om, hvordan folkeskolen i højere grad kan tilrettelægge
en undervisning, der simulerer fagligt relevante praksisser, som de optræder i do
mæner uden for skolen. I den forbindelse anvendes betegnelsen scenariebaserede
undervisningsforløb som en henvisning til forløb, der er tilrettelagt som forskel
lige former for story-line, der iscenesætter simulerede situationer, der matcher
tilsvarende situationer uden for skolen (Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar 2011 og
Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar 2012). Ideen om undervisningsforløb tilrettelagt
som story-lines er langt fra ny, men de teorier, der ligger bag de scenariebaserede
undervisningsforløb, bygger på den antagelse, at viden, færdigheder og kompeten
cer skal forstås som indlejret i domænespecifikke praksis-positioner, og at denne
antagelse har konsekvenser for den måde, hvorpå undervisningen forstås og foreslås
tilrettelagt. Spørgsmålet bliver nemlig, set med dette teoretiske perspektiv, hvordan
undervisningen kan tilrettelægges således, at den inviterer eleverne til at positionere
sig på måder, der matcher positioneringer i domæner uden for skolen.
Man kan ikke lære fornemmelsen for mørtel eller for detaljerne i et møbel
alene gennem instruktion eller ved at læse en beskrivelse fra en lærebog. Man
må have fingrene i materialet og gøre som en murer eller en snedker samtidig
med, at man positionerer sig som en professionel, dvs. som en, der arbejder med
nogle indiskutable kvalitetskrav. Når læringen foregår i værksteder som dem, der
er præsenteret i det ovenstående, møder eleverne undervisere, der meget præcist
fortæller dem, om det, de laver, er godt eller skidt, men som samtidig fortæller, at
det at lave fejl er en del af processerne. Den tilgang til arbejdet og læringen er en
del af håndværkerkulturen, og det er altså ikke noget, den enkelte underviser selv
skal opfinde. Men det er, som en af underviserne udtrykker det, en kultur, der har
kant, og den kant mangler der måske nok lidt af i folkeskolen.
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Sammenfatning
Formålet med denne bog og det notat, der udgives parallelt hermed, er at belyse
nogle af de aspekter af samspillet mellem på den ene side de krav og forventnin
ger, der stilles til de unge på deres ungdomsuddannelser, og på den anden side de
forudsætninger og holdninger, de unge kommer med efter folkeskolens 9. klasse.
Bogen og notatet er en del af Rockwool Fondens forskningsprojekt Uddannelse,
køn og etnicitet, som skal bidrage til at belyse årsagen til både succes og frafald på
ungdomsuddannelser. Analyserne i bogen bygger videre på LEKS-longitudinal,
som har fulgt 2.342 unge, der forlod 9. klasse fra en københavnsk folkeskole i 2007;
1.182 af disse unge har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og 45 af dem er
blevet interviewet til nærværende analyse.
Interviewene var semistrukturerede med støtte fra en interviewguide. Der er des
uden gennemført interview med vejledere og undervisere på teknisk skole og med
forskere i ungdomsuddannelser og ungdomsuddannelsesproblematikker. Nogle af
de informationer, vi har fået igennem disse informanter, præsenteres undervejs i
bogen som perspektivering af de unges udsagn, og i DEL IV, hvor det er undervisere
og vejledere fra erhvervsuddannelserne, der får ordet.
Selv om stikprøverne var tilstræbt repræsentative for den samlede årgang – dog
med hovedvægt på unge, der var i gang med en erhvervsuddannelse – har vi ikke
fået kontakt med de mest udsatte unge på årgangen, hverken i spørgeskemaun
dersøgelsen eller i interviewene. Der er dog en rimelig konsistens i de unges be
skrivelser, således at det billede, der tegnes af de unges forhold til folkeskolen og
ungdomsuddannelserne, i sin brogethed alligevel viser nogle tydelige konturer.
DEL I, Læse- og skrivekrav på ungdomsuddannelserne, bringer og kommenterer
nogle af de udsagn, hvormed de unge forholder sig til de læse- og skrivekrav, de
har mødt på deres ungdomsuddannelser, og til spørgsmål om, i hvilken grad de
har følt sig rustet til at imødekomme dem.
Der er anlagt et funktionelt perspektiv på læsning, hvor der lægges vægt på, at
læsere kan positionere sig forskelligt, og at man for at positionere sig som ‘god læser’
må mestre nogle færdigheder, der genkendes som relevante og meningsfulde for
andre inden for det sociale domæne, læsningen udfolder sig i. I en læsetest er det
ikke muligt at inddrage domæne og kontekst i vurderingen af elevernes læsninger af
testens tekster, og derfor – set med det perspektiv – kan der sættes spørgsmålstegn
ved den antagelse, at testresultater og karakterer ved de afsluttende prøver fortæller
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tilstrækkelig meget om, hvordan eleverne vil klare sig i læsning i de domæner, de
senere møder i deres ungdomsuddannelser.
Det er i det perspektiv, man skal se, at de unge gymnasieelever ikke synes at op
fatte kravene til deres læsefærdigheder som et problem på trods af, at de læsekrav, de
omtaler, må siges at være ganske høje, og selv om flere af dem ikke imponerer med
deres resultater i PISA og ved den afsluttende prøve. Dette billede synes bekræftet i
spørgeskemaundersøgelsen. Ud af de 55 elever med PISA-score på niveau 0 eller 1
(som i vores materiale er slået sammen og betegnes PISA-niveau 1), der enten var
i gang med eller havde fuldført gymnasiet, og som havde besvaret spørgsmålene,
var de 40 enige i, at tekstlæsning på den gymnasiale uddannelse ikke var noget
problem.
Der er blandt de unge i vores materiale da heller ingen, der begrunder afbrud
og skift fra en gymnasial uddannelse med manglende læsefærdigheder. Gymna
sieeleverne oplever, at kravene til deres skriftlige produkter er anderledes og på
et højere niveau end de krav, de blev præsenteret for i folkeskolen, men heller
ikke dette synes at spille en rolle for afbrud og skift. På erhvervsuddannelserne
finder de unge, at hverken læse- eller skrivekravene for alvor er noget at tale om.
Ganske vist kommer der ifølge vores informanter fra erhvervsuddannelserne på
underviser- og vejlederniveau mange unge med læsevanskeligheder, men – som
de siger – “så tager vi den derfra”. Der er heller ingen af de unge i vores mate
riale, der begrunder afbrud og skift fra en erhvervsuddannelse med læse- eller
skriveproblemer.
DEL II, Begrundelser for spring fra en ungdomsuddannelse, indledes med en
diskussion af begrebet frafald, som i forbindelse med ungdomsuddannelserne er et
emne med stor uddannelsespolitisk bevågenhed og bekymring. Succes og sejre på
ungdomsuddannelserne beskrives ofte som forløb, hvor de unge følger den slagne
vej. I bogen anvendes betegnelsen spring i stedet for frafald, fordi den betegnelse
bedre synes at dække de fremstillinger, som de unge giver af deres uddannelses
forløb.
Repræsenteret i interviewmaterialet er 19 spring fra en gymnasial uddannelse og
18 spring fra en erhvervsuddannelse ud af en population på 45 unge – skræmmende
stort antal set gennem uddannelsesinstitutionernes briller, fordi springene set med
den optik må regnes som frafald. Men samtidig er der tale om unge, der hverken
er gået i stå eller har givet op, og som forholder sig afprøvende til de muligheder,
der er.
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I forhold til, hvad der betyder mest for dem i deres uddannelse, viser materialet
• at de unge på de gymnasiale uddannelser er mere tilbøjelige til at nævne for
holdet til kammeraterne og det at skabe nye venskaber som det første, når de
bliver spurgt om, hvad der har betydet mest for dem på ungdomsuddannelsen.
• at de unge på erhvervsuddannelserne prioriterer det at få en uddannelse og
det at lære noget, de har lyst til og kan bruge til noget, og at forholdet til kam
meraterne er underbetonet i forhold til de uddannelsesrelaterede forhold.
I forhold til, hvad der er afgørende for eventuelle spring, viser materialet
• at det blandt gymnasieeleverne ofte er det faglige niveau eller forholdet til kam
meraterne, der giver anledning til et spring. Niveauet kan enten opleves som for
udfordrende eller som ikke tilstrækkeligt udfordrende i forhold til den unges
selvforståelse som elev. Dertil kommer de unge, der udvikler skoletræthed eller
bliver i tvivl om valg af uddannelse.
• at det blandt eleverne på erhvervsuddannelserne enten er usikkerhed på sam
spillet med en konkret lærer, en oplevelse af, at uddannelsen ikke levede op til
forventningerne, umodenhed eller kedsomhed, der angives som grunde til at
springe – hvis der da ikke er tale om ‘push-out’ pga. mangel på praktikplads.
Især gymnasieeleverne begrunder deres til- og fravalg på måder, der efterlader
indtrykket af den form for overskud, der for eksempel tillader en ung at skifte ud
dannelse med den begrundelse, at det sociale betyder mest. Anderledes forholder
det sig for de unge fra erhvervsuddannelserne. Her begrundes halvdelen af deres
spring med mangel på praktikplads. Det er interessant, at de unge nøjes med at
konstatere, at sådan er det. Her kan man tale om en række tilfælde af ‘push out’,
som det falder lige så naturligt at tale om, som når gymnasieeleverne taler om
deres valgmuligheder.
I DEL III, Unges positioneringer og refleksioner over positioner i folkeskole og på
ungdomsuddannelse, introduceres begreberne positioner og positioneringer som
grundlag for at forstå samspillet mellem de undervisningsmæssige tilbud, de unge
har fået henholdsvis i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og de måder,
hvorpå de har forholdt sig til dem. De unge bliver her placeret i en af tre grupper,
der baserer sig på beskrivelserne af de måder, hvorpå de har fungeret som folke
skoleelever: velfungerende, middel-velfungerende og mindre velfungerende.
Det er et fællestræk for vores gruppe af velfungerende elever, at der hersker en
vis konsensus om, at gymnasiet er en selvfølge. Dermed social-positionerer de
velfungerende unge sig uden videre som kommende studenter. Kun få af dem giver
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imidlertid i interviewene udtryk for en social positionering, der rækker ud over
positionen som student.
Gruppen har haft overskud til at komme forholdsvis let igennem deres folke
skoletid, og de er kommet ud med et godt resultat. Det fremgår også, at de fleste af
dem har fundet tiden i folkeskolen noget lang, og at de mener, at den kunne have
været udnyttet bedre, blandt andet ved at byde på flere faglige udfordringer. Der
ligger implicit i disse udsagn det synspunkt, at det er folkeskolens opgave at ruste
eleverne til at kunne begå sig fagligt på de efterfølgende uddannelser, og det vil for
de unge i denne gruppe sige at ruste dem til at fungere på en gymnasial uddannelse.
Det er et fællestræk for vores gruppe af middel-velfungerende elever, at der kun er
få begrundelser for valg af ungdomsuddannelse, der peger på en social positionering.
Begrundelserne handler i langt højere grad om muligheder, der er til rådighed set i
lyset af de unges evner og lyst, samt om anbefalinger fra lærere og vejledere.
Gruppen har passet skolen uden for alvor at skille sig ud fra det, de hver især
har opfattet som normen. Det er en normalitet, der hverken byder på begejstring
eller ambitioner, men som de unge gennemgående forholder sig forholdsvis soli
darisk til. Den kritik, som de unge i denne gruppe ikke desto mindre retter mod
folkeskolen, drejer sig om følende:
•
•
•
•
•
•
•

uro og ballade i klassen
mobning og klikedannelse
stor udskiftning af lærere
gammeldags lærere
for meget tavleundervisning
for lidt aktivitet, især for drengene
manglende fleksibilitet i forhold til elever med faglige problemer

Karakteristisk for gruppen er, at kun de færreste fremstår som elever, der i deres
folkeskoletid havde ambitioner eller konkrete forestillinger om fremtidig social
positionering. Det generelle billede er, at folkeskoletiden ikke omtales som su
perspændende af de unge i denne gruppe, men nok som hyggelig og udviklende.
Det er et fællestræk for vores gruppe af mindre velfungerende elever, at valg af
ungdomsuddannelse i høj grad hænger sammen med konkrete ønsker om frem
tidigt erhverv, og at det dermed implicerer forestillinger om social positionering.
Også de to unge fra denne gruppe, der havde en gymnasial uddannelse som første
valg, begrundede valget med, at de skulle bruge en studentereksamen for at blive
uddannet til det erhverv, de ønskede at fungere i. Da en ung fra denne gruppe
senere valgte en gymnasial uddannelse, var dette valg ligeledes begrundet i ønsket
om fremtidigt erhverv.
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Gruppen omfatter for eksempel de stille eksistenser, der i deres folkeskoletid ikke
har kunnet slå sig igennem hverken fagligt eller socialt, som har opfattet sig som
dumme, og som har følt sig noget isolerede. Men gruppen omfatter også bøllerne
forstået som drenge med uro i kroppen – nogle endog med et heftigt temperament –
der ikke kunne sidde stille og koncentrere sig om det, der forventedes af dem, og
som havde svært ved at se meningen med det. Det er i høj grad fortællingen om
elever, der var ukoncentrerede, som ikke så en mening med at være i skolen, som
lavede ballade, fjollede eller hvilede ud. De har ikke haft personlig succes som de
velfungerende unge, og de har tilsyneladende heller ikke haft et overskud, der har
tilladt dem at forholde sig lidt mere afslappet til situationen, som det er tilfældet
for flere af de unge fra gruppen af middel-velfungerende.
Det er imidlertid også en gruppe, der giver præcise vurderinger af folkeskolen,
og som giver nogle konkrete bud på, hvad folkeskolen i stedet kunne have gjort.
Dertil kommer, at de fleste af dem har vidst, hvilken ungdomsuddannelse de kunne
tænke sig at gå i gang med, og de fleste har her fået tilbudt en praksis-position, som
de har fundet meningsfuld, og som de har besat som velfungerende elever inden
for de rammer, som blev tilbudt dem her. Kun én ud af de 13 i denne gruppe var
på interviewtidspunktet ikke i gang med noget efter et afsluttet grundforløb. Så
selvom de i folkeskolen har fremstået som mindre velfungerende elever, synes de
fleste at være gået til ungdomsuddannelsen og arbejdet der med energi og glæde.
Det er således blandt de unge i denne gruppe, der findes de fleste markante
ændringer i deres positioneringer som elever. Ændringerne sker typisk som en
følge af, at de unge kommer i gang med en uddannelse, de selv har valgt, hvor de
oplever, at de selv får overladt en del af ansvaret, og hvor de ser en mening med
det, de skal foretage sig. De fleste i denne gruppe begrunder da også deres uddan
nelsesvalg ud fra ønsket om fremtidig social positionering. Der er inden for denne
gruppe flere konkrete bud på, hvad der kunne have været gjort for at øge deres
udbytte af deres tid i folkeskolen.
Gruppen her kommer således til at blive eksponenter for noget af det, som fol
keskolen ikke tilbyder, og som har betydet, at de kan opleve, at tiden i folkeskolen
enten har været spildt, eller for nogles vedkommende tilmed har været vanskelig
at komme igennem.
DEL III afsluttes med at gengive det billede, denne gruppe elever tegner af fol
keskolen. Det er naturligvis ikke det eneste billede, der kan tegnes, men i denne
gruppes optik er folkeskolen en skole
• der har ladet drilleri og mobning passere på en måde, så den, der er blevet
mobbet, kan opleve, at grunden til mobningen skal findes hos ham eller hende
selv – som sagen er for den informant, der siger, at han blev mobbet, fordi han
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var en lukket person og ikke så social, og for hende, der karakteriserer sig selv
som et problembarn
• som huser nogle elever, der ikke ser en mening med, hvorfor de skal være der,
og hvorfor de skal lave det, de bliver bedt om eller sat til
• som forventer, at alle kan sidde stille og profitere af den såkaldte tavleunder
visning, og som efterlader nogle af de elever, som ikke lever op til denne for
ventning, med en selvforståelse, der fortæller dem, at de er fjollede, bøller og
ballademagere
• som indirekte accepterer, at nogle elever karakteriserer sig selv som skoletrætte
I DEL IV, Færdigheder, kompetencer og kulturer i ungdomsuddannelserne, nuanceres
de perspektiver, der er lagt ned over de unges udsagn, idet undervisere og vejledere
fra erhvervsuddannelserne får ordet.
Underviserne fremhæver, at de unges indstilling til og attitude i undervisningen
spiller en overordentlig stor rolle for deres chancer for at gennemføre. Det drejer
sig fx om punktlighed, altså det at møde til tiden om morgenen og efter dagens
pauser.
Om frafald siger de på teknisk skole, at det er en kompleks affære, idet der er
mange grunde til, at de unge springer fra. Ud over problemer med at få en prak
tikplads angiver de blandt andet grunde som, at de unge ikke på forhånd er klar
over, hvad de går ind til, at de har svært ved at leve op til de krav, der stilles, at
de har svært ved at knække de håndværksmæssige koder, og at de har for mange
problemer at skulle forholde sig til i tilværelsen uden for uddannelsen.
Undervisernes opgaver ligger i feltet mellem håndværksfag og pædagogik, hvor
det håndværksmæssigt er vigtigt at holde fast i de håndværksmæssige traditioner
og at forberede de unge på de kulturformer, der praktiseres inden for erhvervet.
Indtrykket er da også, at underviserne her til forskel fra underviserne i folkeskolen
er forankrede i en kulturform, der har udviklet sig i tæt samspil med de håndværks
mæssige krav og idealer.
Måske af samme grund er det et gennemgående træk, at underviserne ikke ser
det som et problem, når en ung springer fra et grundforløb med den begrundelse,
at han eller hun ikke kunne forlige sig med det håndværksmæssige. For det er først,
når man er i kropslig og mental nærkontakt med den konkrete håndværksmæssige
praksis og værkstedskultur, at man kan finde ud af, om det er det fag, man skal
satse på i fremtiden.
De tekster, der skal læses på erhvervsuddannelserne, er for de flestes vedkom
mende direkte forbundet til det fag, de unge uddanner sig i. Teksterne bygger
dermed på et ordforråd og en sproglig praksis, som er indlejret i den kultur, som
faget udgør. Så de tekster, der for en udenforstående ser ganske vanskelige ud,
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fordi de indeholder mange og lange fagtermer, ser helt anderledes ud for den, der
er fortrolig med termerne. Og det er generelt for de undervisere, der har bidraget
til interviewene, at de insisterer på, at kommunikationen i værkstederne er og skal
være faglig.
Det er matematik, der gang på gang nævnes af de unge som et problem. Dog
betyder kobling mellem matematik som teorifag og matematik som del af det hånd
værksmæssige tilsyneladende, at mange af de unge får ændret deres syn på mate
matik, og at de derigennem begynder at forstå det og bruge det på den praktiske
del af deres uddannelse.
Når læringen foregår i værksteder som dem, der er præsenteret i DEL IV, møder
eleverne undervisere, der meget præcist fortæller dem, om det, de laver, er godt
eller skidt, men som samtidig fortæller, at det at lave fejl er en del af processerne.
Den tilgang til arbejdet og læringen er en del af håndværkerkulturen, og det er
altså ikke noget, den enkelte underviser selv skal opfinde. Men det er, som en af
underviserne udtrykker det, en kultur, der har kant, og den kant mangler der måske
nok lidt af i folkeskolen.
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