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Udfordringer fremover 

• Hvordan vil de unges stadig mere nytteorienterede 
tilgang præge deres interessedrevne aktiviteter og 
interesser? Skal alt rettes mod arbejdsmarkedet og 
optimeringslogikker? Og hvad med dannelsen? 

• Skal ungdomsskolen være et alternativ til skolen 
(frirum fra) og/eller integreret del af, et supplement 
til? Hvad bliver skolernes rolle fremover?  

• Hvordan håndteres polariseringen blandt de unge – 
gå med eller imod? (særlige tilbud til eliten/de svage 
– eller almene tilbud til alle på tværs af forskelle) 

• Pædagogiske redskaber til at fremme læring hos alle 
unge er en efterspurgt vare – hvad kan I? 

• Samarbejde på tværs vinder frem – NNS og opgøret 
med institutionelle siloer 

 



Største uddannelsespolitiske 

udfordringer 

Fremadrettet: 

• Uddannelsessamfundet hægter potentielt ca. 

10-15 % af i overgangen til ung.udd. 

• 28 % får ikke en erhvervskompetencegivende 

udd. 

Her og nu: 

• Gruppen af unge der her og nu ikke kan 

gennemføre uddannelse 
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Tendenser der modarbejder 95 

pct. målsætningen og fører til 

øget polarisering 

• Forventningseksplosion – alt skal være godt 

• En opdragelseskultur under forandring – fra 

forældre til coach/supporter 

• Flere unge farer vild i en ekspanderende 

ungdomsfase 



 

Stadigt stigende forventninger  

til livet 

 

  • Man skal have det sjovt 

• Man skal se godt ud 

• Man skal have mange venner       

• Man skal finde den rigtige uddannelse og arbejde  

• Man skal have mange muligheder 

• Man skal have mange ting – gerne det nyeste 
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Ungdommen som livsfase udvides 
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Unges rationaler for uddannelse  

har ændret sig 
90’erne  - Lystvalgs-

diskurs 

Identitetsdannelse 

• Min mor har altid lært 
mig, at jeg ikke skal 
tænke en  skid over  
jobmuligheder og 
penge - og at jeg skal 
gøre hvad jeg vil. Det 
har  jeg også indtryk af, 
at det  er det, der 
skaber de hele 
mennesker et eller 
andet sted.  
 

 

 

• (Ung på en 
ungdomsuddannelse, 
1999) 

00’erne  - Det planlagte 

uddannelsesforløb 

Kontraktstyring 

• 1: Jeg er glad for, at jeg 
ved, hvad jeg skal. 

• 2: Det ville være dejligt, 
hvis jeg vidste, hvad jeg 
skulle, og efter et stykke 
tid havde jeg nået mit 
mål. Jeg skal det her, og 
det er kun mit mål: At 
fuldføre en 
ungdomsuddannelse. 
Alligevel ville det være 
rart, at vide: Så skal jeg 
det og det!  
 

• (Ung på en 
ungdomsuddannelse, 
2006) 

10’erne – 
Konkurrencediskurs 

Vindere og tabere 

• Der er én der kommer 
og spørge mig, om jeg 
gider hjælpe ham. Hvis 
det er noget jeg ved, 
der bliver givet karakter 
til, så vil jeg ikke hjælpe, 
fordi det synes jeg, det 
må de ligesom selv lave. 
Jeg synes bare, at han 
skulle tage og selv lytte 
efter. 

 

 

 

• (Ung på en 
ungdomsuddannelse, 
2011) 
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Konkurrencestatens 

polarisering -  

Der produceres ’vindere’ og 

’tabere’ som aldrig før 

Et par ydereksempler: 

• Den 16 årige formand for DE 

• Den 16 årige udenfor uddannelse og arbejde, som 

oplever at være hægtet af al uddannelse og arbejde 

Men også mange imellem! 
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Udsatte unge 
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”Jeg føler mig 
skrøbelig. Minus 
erhvervserfaring 
og derfor vil 
ingen have mig” 

(ung mand, 19 år) 

”Nu: Ingen 
generel 
uddannelse. 
Prøver men står 
alligevel i 
bunden som 
ufaglært” 

(ung mand, 19 år) 



Konkurrencestatens  

uløste dilemmaer 

• En stadig større polarisering blandt eleverne der skal håndteres 

pædagogisk (der snakkes differentiering, inklusion osv. samtidigt 

med at betingelserne i praksis halter) 

• Ungefællesskaber polariseres på grund af for stor elevspredning og 

manglende ressourcer til at håndtere det 

• Et altdominerende fokus på restgruppen/eliten fører til en fare for 

at overse den bredde elevgruppe  

• Det stadigt større boglige pres på de unge fører til skoletræthed og 

ulyst til skole og læring 

 

 

 

Noemi Katznelson, nka@dpu.dk 



Motivationskrise? 

• 18 % af drengene og 14 % af pigerne har ikke 

en ungdomsuddannelse 25 år efter 

folkeskolen  

• Frafaldet på især ungdomsuddannelserne er 

stort (gymn. ca. 7 %, EUD ca. 32 %)  

• Andelen, som ’virkelig godt kan lide skolen’, 

falder fra 5 – 9. klasse (pigerne fra 40 % til 24 

%, drengene fra 32 % til 18 %) 
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Generelle valgtendenser 

To logikker:  

Uddannelse er nødvendigt >< man skal gøre hvad 
man har lyst til 

 

 

De fleste oplever valget som let, men der er en 
polarisering: 

• Den ene pol: Valgstres og usikkerhed 

• Den anden pol: Tidlig målretning - fare for papegøje-svar  

Dem der synes valget er svært, har nemmest ved 
fravalg 
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De udsatte unge  

– hvad er der brug for? 

• Fællesskaber hvor der er tid/plads til at have 

udfordringer 

• Fokus på faglig læring og progression – det 

fremmer skolemotivationen  

• Voksne der ’vil’ de unge  

• Hurtig og smidig indsats ift at hjælpe videre 

• Øget samarbejde – også med forældre 
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Udfordringer fremover 

• Hvordan vil de unges stadig mere nytteorienterede 
tilgang præge deres interessedrevne aktiviteter og 
interesser? Skal alt rettes mod arbejdsmarkedet og 
optimeringslogikker? Og hvad med dannelsen? 

• Skal ungdomsskolen være et alternativ til skolen 
(frirum fra) og/eller integreret del af, et supplement 
til? Hvad bliver skolernes rolle fremover?  

• Hvordan håndteres polariseringen blandt de unge – 
gå med eller imod? (særlige tilbud til eliten/de svage 
– eller almene tilbud til alle på tværs af forskelle) 

• Pædagogiske redskaber til at fremme læring hos alle 
unge er en efterspurgt vare – hvad kan I? 

• Samarbejde på tværs vinder frem – NNS og opgøret 
med institutionelle siloer 

 


