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1 Sammenfatning 
 

1.1 Undersøgelsens baggrund og forløb 
Analysen ’Perspektiver på frafald og gennemførelse på EUD’ bygger teoretisk 
på de seneste ca. 10 års undersøgelser af frafald og gennemførelse i ungdoms-
uddannelserne. Denne indledende del af undersøgelsen er forestået af lektor, 
ph.d. Anja Viegh-Jørgensen, Aalborg Universitet, som har sammenfattet 
hovedpunkterne af disse undersøgelser i et notat (bilag 1). Af notatet kan 
udledes 99 anbefalinger, som kan bidrage til at mindske frafald og dermed 
sikre gennemførelse. IFKA–konsortiet har sammenfattet disse anbefalinger til 
38 antagelser, der igen kan sammenfattes i syv overordnede temaer.   
 
Da notatet viste, at frafald i ungdomsuddannelserne er grundigt undersøgt, 
blev det besluttet, at analysen særligt skulle sætte fokus på gennemførelse. 
Undervisningsministeriet ønskede, at der herunder særligt skulle være fokus 
på unge med anden etnisk baggrund. Dette betød, at udvælgelsen af skoler 
måtte koncentreres om storbyer. Undervisningsministeriet ønskede en geo-
grafisk spredning og en spredning af skoleformer. En handelsskole (Århus),  
en SOSU-skole (København) og to tekniske skoler (Aalborg og København) 
blev valgt, og der er interviewet en vejleder og en kontaktlærer på hver skole 
samt en mester/praktikansvarlig i tilknytning til skolen. Desuden er der gen-
nemført fokusgruppeinterview med eleverne på skolerne. Alle involverede er 
udvalgt af skolerne.  
 
De 38 antagelser danner udgangspunkt for spørgerammerne, hvor antagelser-
ne er formuleret som spørgsmål. Vejledere og kontaktlærere har besvaret alle 
spørgsmål, mestre/praktikansvarlige og eleverne har besvaret de spørgsmål, 
som var relevant for dem.  
 
Som supplement til interviewene på de fire skoler var det planen at lave en 
webanalyse baseret på svar fra 1000 elever, sammensat mere bredt. Denne 
del skulle kaste lys over, hvor repræsentative elevernes svar var. I webana-
lysen deltog i alt otte skoler. Ud over de fire ovennævnte drejer det sig om  
en SOSU-skole (Fyn) og tre tekniske skoler (EUC Syd, Århus Tekniske Skole  
og Odense Tekniske Skole). Undervisningsministeriet har forestået den tek-
niske del af webundersøgelsen. Der indkom 389 svar, hvilket vi ikke vurderer 
er tilstrækkeligt til at drage håndfaste konklusioner på baggrund af data.  
 
Analysen har således overvejende haft karakter af casestudier og kan ikke 
påberåbe sig at være repræsentativ for hele EUD-området. Analysen tester  
dog de 38 antagelser i praksis og kan give et fingerpeg om, i hvilket omfang 
skolerne gør en indsats på disse områder, og om indsatsen virker.  
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I forbindelse med det samlede analysearbejde har IFKA – konsortiet udviklet 
en Gennemførelses Strategi Model (GSM), som bidrager til at se de forskellige 
antagelser i sammenhæng og fokusere på, hvorledes en skole kan arbejde 
med de forskellige antagelser.  
 
Analysen afrundes med et afsnit om ’praktiske perspektiver’, hvor analysens 
resultater tolkes over i en praktisk sammenhæng.  
 

1.2 Hvad bidrager til elevers gennemførelse? 
De syv temaer i Gennemførelses Strategi Modellen (GSM) kan sammenfattes 
således: 
 
Tema 1: Elevernes baggrund.  
Temaet omfatter to antagelser. De antagelser, der hører under dette tema, 
tillægger eleverne ikke særlig stor vægt. Dog pointerer nogle, at opbakning  
er vigtig. Skolernes indsats på området varierer noget, men må overvejende 
karakteriseres som moderat.  
 
Tema 2: Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger.  
Temaet omfatter tre antagelser. Eleverne tillægger antagelsen om, at skolen 
’arbejder målrettet med at styrke elevernes sproglige kundskaber og faglige 
niveau’ betydning, men ikke de øvrige antagelser. Skolernes indsats under 
tema 2 er størst omkring netop denne antagelse.  
 
Tema 3: Undervisningen og lærerne.  
Temaet omfatter 13 antagelser. Eleverne har meget fokus på dette tema. Af 
fokusinterviewene fremgår, at de især peger på betydningen af ’differentiering 
af undervisningen’, ’praktisk tilgang til læring’ og ’et ressourcesyn på eleven’.  
De uddannelsesansvarlige vurderer skolernes indsats højest på ’de ansatte ud-
viser interesse og engagement’, ’eleven får mulighed for at blive inkluderet i 
læringsfællesskaber’ og ’kompetenceudvikling af undervisere og vejledere’. 
Indsatsen på de forskellige områder varierer en del fra skole til skole, hvilket 
bl.a. kan have sammenhæng med strukturelle forhold (f.eks. praktisk tilgang 
til læring). 
 
Tema 4: Skolens miljø. 
Temaet omfatter to antagelser. Eleverne tillægger antagelserne om miljøet  
en del betydning for deres gennemførelse. Skolerne er bevidste om miljøets 
betydning, og der scores højt på dette tema.  
 
Tema 5: Vejledning. 
Dette tema omfatter 10 antagelser. Eleverne tillægger ikke dette tema særlig 
stor betydning for deres gennemførelse. Skolerne gør en stor indsats på vej-
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ledningsområdet, og den er blevet intensiveret de seneste år. Nogle skoler 
bruger coaches med stor succes.  
 
Tema 6: Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden. 
Dette tema omfatter tre antagelser. Eleverne giver udtryk for, at det betyder 
en del for dem, at skolen ’arbejder for at øge antallet af praktikpladser’ og  
for at forbedre forholdet til praktikvirksomheden’. Fra skolernes side er der 
fokus på dette forhold.  
 
Tema 7: Skolernes indsats overordnet. 
Temaet omfatter fem antagelser. Eleverne er glade for registrering og giver 
udtryk for, at den hjælper dem med at møde op, når de ikke er motiverede.  
De giver også udtryk for, at der er for meget pjækkeri. Skolerne har meget 
fokus på dette tema, især ’registrering’, ’en særlig indsats for fastholdelse’  
og ’brobygning’.  
 
Skolernes indsats vedrørende unge med anden etnisk baggrund. 
11 af de 38 antagelser drejer sig specifikt om skolernes indsats vedrørende 
unge med anden etnisk baggrund. Der er stor spredning på indsatsen, hvad 
angår disse 11 antagelser. Største scores får antagelserne om at ’de ansatte 
udviser interesse og engagement’ og at ’skabe et miljø for lighed og mang-
foldighed’. Lavest scorer antagelserne om at ’vejlederne gør en særlig indsats i 
forhold til de tosprogede elevers familier’ og ’skolen tilbyder uddannelsesråd-
givning og støtte til forældre, specielt forældre med anden etnisk baggrund’. 
 

1.3 Praktiske perspektiver 
Rapportens fjerde afsnit drejer sig om de praktiske perspektiver, der kan udle-
des af analysen. I afsnittet er der lavet en segmenteringsmodel af eleverne ud 
fra tre dimensioner: de faglige kvalifikationer, de personlige kompetencer og 
baggrundsfaktorer. Afsnittet opstiller 10 forslag til innovation, og disse sættes i 
relation til Gennemførelses Strategi Modellen og segmenteringsmodellen.    
 
De 10 forslag til innovation, som vil bidrage til at øge gennemførelse, er: 
1) Flyt 10. klasse over på erhvervsskolerne som et afprøvningsår (radikal 

  innovation). 
2) Det virtuelle univers – ungdomskultur i det 21. århundrede (semiradikal  

 innovation). 
3) SU-lån til voksenlærlinge (semiradikal innovation). 
4) Strategi og task force omkring gennemførelse på hver skole (incremental  
 innovation).  
5) Screeningssamtaler – individuelt eller i grupper (incremental innovation).  
6) Den sociale kontrakt (incremental innovation).  
7) Teams – gruppedynamiske værktøjer (incremental innovation).  
8) Coaches – uddannelse af fastholdelseskoordinatorer (incremental 
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 innovation).  
9) Differentiering af undervisningen – læringsstile (incremental innovation).  
10) Intensiverede partnerskaber med praktikpladserne (incremental 

 innovation).  
 

1.4 Andre bemærkninger 
Analysen ’Frafald og gennemførelse på EUD’ har ikke som sigte at benchmar-
ke skolerne, idet rammer og vilkår er forskellige. De 38 antagelser har derfor 
ikke samme relevans på alle skoler. Analysen har mere karakter af en kort-
lægning. Hvad gør man? Har man brugt de anbefalinger som tidligere analyser 
har fremsat? Virker de? Hvad siger eleverne? Hvad betyder noget for dem? 
  
Da empirien har karakter af casestudier, og da webanalysen ikke gav den øn-
skede basis for statistisk repræsentative konklusioner, kan yderligere under-
søgelser være påkrævede. Dette gælder ikke mindst for de problemstillinger 
der er rettet specifikt mod unge med anden etnisk baggrund end dansk. 
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2 Undersøgelsens baggrund og forløb 
 
Kapitlet beskriver baggrunden for undersøgelsen og projektets opbygning med 
den valgte faseinddeling. Desuden omfatter kapitlet en kortfattet gennemgang 
af den valgte metode inden for de enkelte faser.  

2.1 Baggrunden for undersøgelsen 
I udbudsmaterialet hed det: ’Frafald og gennemførelse. Analyser af forskellige 
elevgrupper, herunder unge kvinder og mænd med minoritetsbaggrund, og 
deres specifikke begrundelser for at vælge og/eller afbryde deres erhvervsud-
dannelse på specifikke fag, med henblik på at kunne vejlede erhvervsskoler og 
oplæringsansvarlige virksomheder, så frafaldet mindskes, og gennemførelses-
procenten højnes.’ 
 
I litteraturen findes dog forskellige opfattelser af, hvad frafald er for en 
størrelse, og det er ligeledes vores indtryk, at frafaldet registreres forskelligt 
fra skole til skole. Begrebet fremstår således relativt diffust, og der er også 
flere steder i litteraturen efterlyst en mere ensartet definition af begrebet. 
 

2.2 Projektets og undersøgelsens opbygning og gennemførelse 
Undersøgelser af denne karakter kan metodisk gribes an på forskellige måder.  
 
En mulighed er at gennemføre egentlige longitude studier, hvor en gruppe 
elever følges gennem hele deres uddannelsesforløb og løbende interviewes 
vedrørende deres oplevelser på uddannelsen. Denne metode er tidskrævende 
og omkostningstung. 
 
En anden mulighed er at gennemføre repræsentative undersøgelser enten på 
skoleniveau eller på elevniveau. Størrelsen og økonomien i den type undersø-
gelser afhænger i høj grad af, hvilke parametre man ønsker at sikre repræsen-
tativiteten på. 
 
En tredje mulighed er at gennemføre casestudier på udvalgte skoler eller 
blandt udvalgte elevgrupper. 
 
Undervisningsministeriet lagde ved godkendelsen af dette projekt stor vægt 
på, at undersøgelsens resultater i særlig grad skulle kunne anvendes i relation 
til elever med minoritetsbaggrund. 
 
På den baggrund stod det klart, at det ikke inden for denne analyses rammer 
var muligt at gennemføre en repræsentativ undersøgelse på EUD i Danmark. I 
stedet for blev der i samråd med Undervisningsministeriet valgt at gennemføre 
casestudier på fire skoler. For at sikre at de deltagende skoler også havde 
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unge med minoritetsbaggrund, blev der valgt skoler, der ligger i større byer. 
Som supplement til casestudiet på de fire skoler er gennemført en survey på 
yderligere fire skoler. 
 
Projektet blev indledningsvist opdelt i fem faser: 
 

• Litteratur 
• Dybdeinterview og fokusgrupper 
• Surveyundersøgelse 
• Udarbejdelse af værktøjskasse 
• Rapportskrivning 

 
Faseindelingen blev fastlagt således, at de enkelte faser pegede naturligt frem 
mod de kommende faser. Dette er illustreret i nedenstående diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annoteret 
litteraturliste. 

Opstilling af 99 
emner 

Fase 1: 
 

99 emner destilleres 
til 38 antagelser 

Fase 2: 
  

38 antagelser 
organiseres i syv 

overordnede temaer 

Fase 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 5: 
 

Udarbejdelse af 
slutrapport 

 
Udvikling af 

’værktøjer’ og 
praktisk tilgange 

Fase 4: 

Gennemførelse af 
survey på otte skoler

Fase 3: 
 

Gennemførelse af fire 
casestudier 

Fase 2: 
 

 
Fase 1 indeholdt udarbejdelsen af en annoteret litteraturliste. Denne litteratur-
liste dannede baggrund for opstilling af 99 antagelser vedrørende forhold, der 
har væsentlig betydning for frafald og gennemførelse på ungdomsuddannels-
erne, herunder EUD. Disse 99 antagelser blev efterfølgende samlet i 38 over-
ordnede antagelser, der yderligere er sammenfattet i syv temaer. Dette 
indledende arbejde dannede baggrund for undersøgelsens fase 2 og 3. 
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Vi gør opmærksom på, at den litteratur, der er gennemgået i bilag 1, ikke kun 
vedrører EUD, men også inddrager undersøgelser fra andre dele af ungdoms-
uddannelsessystemet. Vi gør endvidere opmærksom på, at litteraturen på om-
rådet er meget heterogen. Litteraturen indeholder således både undersøgelser 
fra enkelte skoler og meget brede studier, der har karakter af store 
repræsentative undersøgelser. 
 
På baggrund af litteraturlisten stod det klart, at der allerede foreligger en an-
seelig mængde litteratur vedrørende frafald. I samråd med Undervisnings-
ministeriet traf vi derfor den beslutning, at denne undersøgelse i højere grad 
skulle koncentreres mod den anden side af mønten, nemlig gennemførelse. 
 
Fase 2 indeholdt dybdeinterview med en mester/praktikansvarlig, en vejleder 
og en lærer fra hver af de fire udvalgte skoler, alle udpeget af skolerne. Hen-
sigten var at afdække, hvad skolerne gør af indsats i dag inden for de syv 
temaer, der blev afdækket i fase 1. Desuden var det hensigten at få en 
vurdering af, om indsatsen virker.  
 
Fase 2 indeholdt ligeledes fokusgrupper med elever fra de fire udvalgte skoler. 
Elevgrupperne var sammensat af skolerne, men det lå i forlægget, at eleverne 
skulle dække et bredt udsnit af indgange og etnicitet. 
 
Litteraturen peger på en lang række forhold, der kan have betydning for fra-
fald og gennemførelse på ungdomsuddannelser. Nogle af disse forhold er 
eksterne set fra skolernes perspektiv, mens andre er forhold, skolerne har 
mere eller mindre direkte indflydelse på. Denne undersøgelse omhandler 
overvejende forhold, som skolerne har indflydelse på.  
 
I det oprindelige projektforslag var de faglige udvalg ikke inddraget. I forbin-
delse med undersøgelsens fremdrift blev det alligevel besluttet at inddrage en 
række faglige udvalg i en drøftelse af analysens resultater og perspektiver. 
Følgende udvalg blev kontaktet: 
  

• Industriens Uddannelser  
• Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter 
• Det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og 

Sundhedsuddannelserne 
• Det faglige udvalg for Handelsuddannelserne 
• Det faglige udvalg for Kontoruddannelserne 

 
Alle de faglige udvalg valgte dog at takke nej til invitationen. 
 
De faglige udvalg begrunder deres afslag forskelligt.  

• ”Vi kan imidlertid ikke på baggrund af det fremsendte vurdere, hvordan 
og med hvilket formål vi kan bidrage til netop jeres projekts fase 2.”  

• ”Vores uddannelser findes ikke på nogle af de fire skoler.” 
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• ”.. at det er meget begrænset, hvad vi vil kunne bidrage med ligesom vi 
derfor ej heller kan se, hvad vores udbytte af deltagelsen skulle være.” 

 
Et udvalg har ikke svaret. 
 
Der er dog afholdt et møde med en formand for et fagligt udvalg, som gav 
værdifuld feedback til undersøgelsen. 
 
Fase 3 skulle gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 elever på  
EUD bringe yderligere viden om de opstillede antagelsers og temaers validitet. 
 
For at sikre en større spredning i elevpopulation blev udvalgt yderligere fire 
skoler, således at der i spørgeskemaundersøgelsen indgår elever fra i alt otte 
forskellige skoler. De deltagende skoler er udpeget i samarbejde med Under-
visningsministeriet og Programadministrationen. Et vægtigt kriterium har væ-
ret, at de deltagende skoler skulle have en vis andel elever med anden etnisk 
baggrund end dansk. Undervisningsministeriet har forestået dataindsamlingen 
i forbindelse med webanalysen. 
 
Fase 4 indeholdt udarbejdelse af en ”værkstøjskasse”, der kan anvendes på 
den enkelte skole med henblik på at mindske frafaldsprocenten og forøge 
gennemførelsesgraden.  
 
Fase 5 indeholdt den endelige afrapportering. Fase 5 er ikke metodegennem-
gået i det nedenstående. 
 
Der er værd at bemærke, at de forhold, der behandles i denne undersøgelse,  
i altovervejende grad vedrører interne forhold på erhvervsskolerne. Vi skal 
samtidig gøre opmærksom på, at da undersøgelsen er baseret på casestudier, 
så har undersøgelsens resultater karakter af erfaringer og begrundede hypo-
teser snarere end egentlige statistisk understøttede beviser. 
 
Det er vores opfattelse, at undersøgelsen kan vise, i hvilken grad anbefalinger 
fra tidligere undersøgelser er blevet implementeret, og om skolerne mener, de 
virker. 
 
I det omfang anbefalinger fra tidligere undersøgelser ikke er blevet fulgt, kan 
denne undersøgelse bidrage til forståelse af, om en styrket indsats vil bidrage 
til, at flere elever gennemfører deres EUD uddannelse.  
 
I et vist omfang er det ligeledes muligt at afdække, om der er overensstem-
melse mellem eksperternes anbefalinger og elevernes vurderinger af, hvad  
der betyder noget for deres gennemførelse af uddannelsen. 
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2.3 Fase 1 
I fase 1 er udarbejdet en annoteret litteraturliste af lektor, ph.d. Anja Viegh-
Jørgensen, Aalborg Universitet. 
 
Anja Viegh-Jørgensen gennemgik den nyeste litteratur på området omkring 
frafald og gennemførelse og udarbejdede den annoterede litteraturliste, som 
findes som bilag 1 til rapporten. 
 
Den gennemgåede litteratur omhandler ikke udelukkende EUD, men behandler 
frafalds- og gennemførelsesproblematikken på ungdomsuddannelser generelt. 
 
Baggrunden for litteraturgennemgangen var et ønske om at opstille en ræk- 
ke antagelser vedrørende forhold, der har betydning for frafald og gennemfø-
relse. Disse antagelser skulle efterfølgende drøftes med lærere, vejledere, 
mestre/praktikansvarlige og elever på et antal skoler. 
 
På baggrund af den annoterede litteraturliste blev opstillet 99 antagelser, der 
efterfølgende blev destilleret til 38 antagelser. Disse 38 antagelser er yderli- 
gere inddelt i syv overordnede temaer. De syv temaer og de 38 antagelser er 
grundlaget for de anvendte spørgerammer i fase 2 og fase 3. 
 
Temaerne er valgt, fordi vi vurderer, at de har relevans for diskussionen ved-
rørende frafald og gennemførelse. 
 
På baggrund af den annoterede litteraturliste om frafald og gennemførelse  
kan følgende sammenfattes om årsager til frafald på erhvervsuddannelser-
ne/ungdomsuddannelserne og følgende sammenfattes om, hvad der skal til  
for at sikre gennemførelse (anvisninger fra analyserne). Tal i parentes refe-
rerer til publikationsnummer i litteraturlisten i bilag 1.  
 
Tematisk drejer det sig om følgende hovedområder: 
a)    Vejledning mv. 
b)    Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger (specielt for etniske  
       minoriteter) 
c)    Undervisningen og lærerne 
d)    Praktikpladser og samspil med praktikvirksomheden 
e)    Skolens miljø 
f)     Elevernes baggrund (specielt hvad angår etniske minoriteter) 
g)    Skolernes indsats overordnet.  

2.3.1 Tema 1 - Vejledning 
Intensiv vejledning og de unges kontakt med voksne (kontaktlærere, men-
torer osv.) spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er der- 
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for en antagelse, at skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre 
elevernes gennemførelse end skoler, der ikke gør. Referencer: 1, 3, 4, 7, 8, 
11, 13, 15, 16, 18, 20, 24.    
1.1 Forbedret vejledning over for de unge i selve uddannelsessystemet (1) 
1.2 Kontaktlærerne motiverer udlændinge til at søge praktikplads (11) 
1.3 Styrkelse af den opsøgende vejledning og af de kommunale samar-

bejdsrelationer (8) 
1.4 Udvidet voksenstøtte i form af tutorordning (13) 
1.5 Har sikret ekstra kontaktlærer tid (18) 
1.6 Har styrket vejledningen ved at fokusere på aktiviteter, oplevelser og 

afprøvning mere end samtale (24) 
1.7 Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede elevers 

familier (15) 
1.8 Har uddannet flere lærere til at vejlede rettet ud mod erhvervet (24) 
1.9 Har øget indsatsen omkring personlig og individuel rådgivning og 

vejledning (20) 
1.10 Etablerer mentorordninger på praktikstederne. Etablerer mentor-

ordninger og aktiviteter, der styrker konstruktive venskaber (3, 24).  

2.3.2 Tema 2 – Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 
Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med gennemførelse, ikke mindst for unge med anden etnisk 
baggrund end dansk. Det er derfor en antagelse, at skoler, der arbejder med 
følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse end skoler, der ikke 
gør. Referencer: 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 30, 31, 36. 
2.1 Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp for 

elever, som har behov for det (11) 
2.2 Arbejder målrettet med at styrke elevernes sproglige kundskaber og 

faglige niveau (8) 
2.3 Lærer indvandrerne at agere i det ret frie danske uddannelsessystem 

(12). 

2.3.3 Tema 3 – Undervisningen og lærerne 
Undervisningens tilrettelæggelse og lærernes opfattelse af eleverne spiller en 
væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er derfor en antagelse, at 
skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennem-
førelse end skoler, der ikke gør. Referencer: 3, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 
29, 33, 34. 
3.1    Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevens  
         forudsætninger (6) 
3.2    Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven mulighed for at blive   
         inkluderet i læringsfællesskaber (6) 
3.3    Der foregår en professionel lærerudvikling med henblik på udviklingen  
         af  en mangfoldighedspædagogik (6) 
3.4    Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og –metoder, der    
         kan rumme etniske minoritetsunge (8) 
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3.5    Skolen arbejder med udvikling og anvendelse af den personlige  
         uddannelsesplan (4) 
3.6    Skolens og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn på eleven (frem for  
         et mangelsyn) (4) 
3.7    Skolen tilbyder differentiering af undervisningen (4) 
3.8    Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring (16) 
3.9    Skolen flytter teori fra grundforløbet ud på værkstedslinjerne (24) 
3.10   Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling af undervisere og vej- 
         ledere (13) 
3.11   De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med  
         eleverne, herunder etniske minoriteter (15) 
3.12   Skolen tilbyder lektiehjælp og mentorordninger (3) 
3.13   Skolen anvender elevplan og den personlige uddannelsesplan til at      
         skabe faglig forankring og fokus (18). 

2.3.4 Tema 4 – Praktikpladser og samspil med praktikvirksomhed 
Praktikpladssituationen spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse, 
ikke mindst unge med anden etnisk baggrund. Det er derfor en antagelse, at 
skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennem-
førelse end skoler, der ikke gør. Referencer: 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 30, 
31. 
4.1    Skolen arbejder for at øge antallet af praktikpladser og  
         skolepraktikpladser (3) 
4.2    Skolen arbejder for at forbedre forholdene til og i praktikvirksom- 
         hederne (7) 
4.3    Skolen arbejder for at skaffe etniske unge praktikplads (30, 31). 

2.3.5 Tema 5 – Skolens miljø 
Skolens miljø spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er 
derfor en antagelse, at skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil 
sikre elevernes gennemførelse end skoler, der ikke gør. Referencer: 6, 7, 16, 
20, 24, 28, 37. 
5.1    Skolen arbejder for at skabe et miljø for lighed og mangfoldighed (6) 
5.2    Skolen fremmer aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab og giver  
         mulighed for at etablere nye venskaber (24). 

2.3.6 Tema 6 – Elevernes baggrund 
Elevernes baggrund (etnisk baggrund, køn og social arv) spiller en væsentlig 
rolle for de unges gennemførelse. Det er derfor en antagelse, at skoler, der 
arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse end 
skoler, der ikke gør. Referencer: 2, 7, 8, 14, 16, 28, 31. 
6.1    Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem og mellem  
         danske og etniske minoritetsunge (8) 
6.2    Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre, specielt  
         forældre med anden etnisk baggrund (16). 
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2.3.7 Tema 7 – Skolernes indsats overordnet 
Skolernes indsats overordnet set (strategisk) spiller en væsentlig rolle for de 
unges gennemførelse. Det er derfor en antagelse, at skoler, der arbejder med 
følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse end skoler, der ikke 
gør. Referencer: 3, 13, 18, 19, 22, 24, 28. 
7.1    Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem effektiv registrering  
         (22) 
7.2    Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig indsats i  
         forhold til etniske minoritetsunge (22) 
7.3    Skolen udbygger brobygningsaktiviteter (24) 
7.4    Skolens ledelse har et stigende fokus på frafald og fastholdelse som  
         et fælles anliggende mellem flere aktører (18) 
7.5    Skolen sammenligner egne resultater med andre erhvervsskolers  
         resultater (3). 

2.4 Fase 2 
Fase 2 indeholdt dybdeinterview med lærere, vejledere, mestre/praktikan-
svarlige og elever på EUD. De anvendte spørgerammer til brug for interview 
med lærere og vejledere er identiske, mens de spørgsmål, der er stillet til 
mestre/praktikansvarlige, udgør en delmængde af de spørgsmål, der er an-
vendt i forbindelse med interviewene med lærere og vejledere. 
 
De spørgsmål, der er anvendt i forbindelse med fokusgrupperne med elever er 
ligeledes en delmængde af de spørgsmål, der er anvendt i forbindelse med 
interview med lærerne og vejlederne. 
 
Ved at tilpasse spørgeskemaerne ville vi sikre, at respondenterne kun fik stil-
let spørgsmål, som de meningsfyldt kan svare på. Ved at fastholde en række 
fælles temaer bliver det samtidig i en vis udstrækning muligt at sammenligne 
svarene på tværs af de interviewede grupper. 
 
I samarbejde med Undervisningsministeriet og Programadministrationen ud-
valgte vi fire skoler til undersøgelsen på baggrund af tre overordnede kriterier: 
 

• Relativ høj koncentration af etniske unge 
• Geografisk spredning 
• Faglig spredning 

 
Da Undervisningsministeriet lagde vægt på, at undersøgelsens fokus i høj grad 
skulle være rettet mod elever med anden etnisk baggrund end dansk, blev det 
besluttet at udpege skoler i områder med relativ høj koncentration af unge 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
De fire skoler blev derfor: 
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• Københavns Tekniske Skole 
• SOSU-skolen i København 
• Tech College Aalborg 
• Århus Købmandsskole 

 
IFKA-Konsortiet tog kontakt til ledelsen på de pågældende skoler og bad om 
adgang til at interviewe en lærer, en vejleder og en mester/praktikansvarlig. 
Endvidere blev hver skole bedt om at udpege 12 elever til deltagelse i en 
fokusgruppe vedrørende frafald og gennemførelse. 
 
Det er således de deltagende skoler, der har udvalgt både lærere, vejledere, 
mestre/praktikansvarlige og elever. 
 
Interviewene vest for Storebælt er gennemført af H.C. Ralking fra Konsulent-
firma HC Ralking, mens interview øst for Storebælt er gennemført af Thomas 
Søby fra Institut for Konjunktur-Analyse. Alle interview er gennemført på 
baggrund af en spørgeguide, der direkte afspejler de temaer, der er udledt  
af litteraturgennemgangen. 
 
Fokusgrupperne vest for Storebælt er gennemført af H.C. Ralking fra Konsu-
lentfirma HC Ralking, mens fokusgrupperne øst for Storebælt er gennemført  
af Birgit Ford og Thomas Søby fra Institut for Konjunktur-Analyse. 
 
Fokusgrupperne er gennemført metodisk forskelligt øst og vest for Storebælt.  
 
Øst for Storebælt er der gennemført klassiske fokusgrupper, hvor eleverne 
som gruppe er blevet bedt om at forholde sig til de overordnede temaer, der  
er slået an vedrørende frafald og gennemførelse.  
 
Indledningsvist er eleverne blevet bedt om at angive tre forhold, der har be-
tydning for, at de fortsætter og afslutter deres uddannelse, og tre forhold der  
i givet fald kunne få dem til at afbryde deres uddannelse. 
 
Herefter er temaerne blevet drøftet i gruppen et efter et. 
 
I forbindelse med fokusgruppen på Københavns Tekniske Skole deltog 11 
elever. Heraf var to kvinder og ni mænd. Der var to deltagere med anden 
etnisk baggrund end dansk. Deltagerne var spredt over forskellige fag og 
befandt sig i alderen 16 til 31 år. 
 
Fokusgruppen på SOSU-skolen i København bestod af 12 elever. Otte kvinder 
og fire mænd. Deltagerne var alle i alderen 16 til 18 år. Fire af deltagerne var 
af anden etnisk oprindelse end dansk. 
 
Vest for Storebælt har fokusgrupperne haft karakter af et prioriteringsspil. De 
29 temaer stod på en række kort, som eleverne skiftevis trak og læste op. 

 17 



Herefter drøftede eleverne, om det pågældende tema havde betydning for 
deres gennemførelse af uddannelsen. Hvis blot én elev mente udsagnet havde 
betydning, gik kortet videre til næste runde. I anden runde gav eleverne de 
udvalgte udsagn point fra 0 til 10, afhængig af udsagnets betydning for deres 
gennemførelse. De 10 udsagn med flest point blev derefter drøftet mere ind-
gående, og eleverne fik til opgave at lave en topfem-liste - en liste med de fem 
udsagn (antagelser), som de tillagde størst betydning for deres gennemførelse.   
 
På Århus Købmandsskole blev gennemført to fokusgrupper. En fokusgruppe 
(1A) omfattede 11 elever fra grundforløbet (HG), otte kvinder og tre mænd. 
Tre havde anden etnisk baggrund.  Den anden fokusgruppe (1B) omfattede 
seks elever på hovedforløbet, fem kvinder og en mand. En havde anden etnisk 
baggrund. Eleverne er ikke blevet spurgt om deres alder, men de ældste skøn-
nes at være ca. 25 år. 
 
På Tech College Aalborg er gennemført en fokusgruppe med syv elever, tre 
kvinder og fire mænd. Heraf har en anden etnisk baggrund. Deltagerne for-
deler sig på følgende fagområder: Anlægsgartner, Auto, Elektriker og Dental 
College. Eleverne er ikke blevet spurgt om deres alder, men de ældste skøn-
nes at være ca. 25. 
  

2.5 Fase 3 
I fase 3 var hensigten at gennemføre en surveyundersøgelse med 1000 elever 
på otte forskellige EUD-skoler rundt om i Danmark. 
 
De respektive skoler er udvalgt i samarbejde med Undervisningsministeriet og 
Programadministrationen. De udvalgte skoler er: 
 

• Københavns Tekniske Skole 
• SOSU-skolen i København 
• Tech College Aalborg 
• Århus Købmandsskole 
• EUC Syd 
• Århus Tekniske Skole 
• Social- og Sundhedsskolen Fyn 
• Odense Tekniske Skole 

 
Gruppen består dels af de fire skoler, der er inddraget i undersøgelsens fase  
2, dels af fire supplerende skoler. Skolerne er udvalgt ud fra kriterier omkring 
geografisk fordeling, størrelse, inddragelse af forskellige indgange og at sko-
lerne skulle have en vis andel elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
De 1000 interview skulle fordeles med 125 elever på hver skole. Heraf de 100 
på grundforløb og de 25 på hovedforløb. Interviewene er gennemført på web. 
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Skemaet er udarbejdet af IFKA-Konsortiet og er efter drøftelse med Under-
visningsministeriet og Programadministrationen korrigeret på nogle punkter. 
Skemaet findes som bilag 11. 
 
Undervisningsministeriet har varetaget dataindsamlingen i forbindelse med 
webundersøgelsen. Undervisningsministeriet skrev til de pågældende skoler  
og bad dem om at sikre, at eleverne på skolen deltog i undersøgelsen. Data-
indsamlingen er foregået i perioden 14. januar til 16. februar 2009. Der ind-
kom 389 svar, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at afgøre, hvorvidt resultaterne 
fra fokusgrupperne er repræsentative. 
 
Den efterfølgende databehandling omfatter bl.a. kategorisering af åbne svar  
og en strukturering af materialet. 
 
Undersøgelsen er ikke repræsentativ for alle EUD skoler i Danmark og under-
søgelsens resultater kan derfor ikke generaliseres til alle elever eller alle EUD 
skoler i Danmark. Resultaterne har således snarere karakter af velbegrundede 
erfaringer og antagelser vedrørende faktorer, der har betydning for diskus-
sionen om frafald og gennemførelse.  
 
Surveyundersøgelsens hovedresultater er gengivet i bilag 10. 
 

2.6 Fase 4 
IFKA Konsortiet har som led i fase 4 og udvikling af en række værktøjer opstil-
let Gennemførelses Strategi Modellen (GSM). 
 
Modellen er inspireret af kvalitets- og innovationsmodeller og bygger direkte 
videre på de syv centrale temaer med tilhørende antagelser, der er opstillet  
på baggrund af litteraturstudiet. 
 
Modellen er gengivet i nedenstående figur. 
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De enkelte værktøjer er udviklet med henblik på at kunne påvirke forskellige 
elementer i Gennemførelses Strategi Modellen. For gennemgang af værktøjer 
m.m. henvises til kapitlet vedrørende praktiske perspektiver. 
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3 Hvad bidrager til elevernes gennemførelse? 
 
De 38 antagelser om, hvad der kan bidrage til gennemførelse, belyses i dette 
kapitel fra et elevsynspunkt og fra de uddannelsesansvarliges synspunkt (vej-
ledere, kontaktlærere og mestre/praktikansvarlige). Figurerne i kapitlet viser 
de uddannelsesansvarliges vurdering af indsatsen omkring pågældende anta-
gelser. Figurerne viser en procentberegning af skolernes indsats på baggrund 
af figurerne i bilag 2 – 8, hvor indsatsen er beskrevet i absolutte tal. Ved om-
regningen til procent er der taget udgangspunkt i, hvor mange point en anta-
gelse kan opnå på pågældende skole. Har lærer og vejleder svaret på spørgs-
målet, er maksimum seks point pr. skole. Har også mester/praktikansvarlig 
svaret, er maksimum ni point.  

3.1 Elevernes baggrund 
 

 
 

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 

 

Temaet om elevernes baggrund indeholder to antagelser: 
6.1    Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem og 
         mellem danske og etniske minoritetsunge  
6.2    Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre, 
         specielt forældre med anden etnisk baggrund. 
 
Såvel de uddannelsesansvarlige som eleverne i fokusinterviewene er blevet 
præsenteret for disse antagelser. Fokusinterview er dokumenteret i bilag 9, 
interview med de uddannelsesansvarlige er dokumenteret i bilag 7. 
 
Elevernes synspunkt 
Deltagerne i fokusgrupperne tillægger ikke disse antagelser større betydning 
for deres egen gennemførelse. Det fremgår af bilag 9, at ingen af disse anta-
gelser er blandt de udvalgte i de tre grupper, som gennemførte prioriterings-
spillet. Der er dog enkelte kommentarer, som tangerer antagelserne, som 
f.eks.:  
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• ”Frafald har meget at gøre med opbakning, bagland. ….Det er for nemt 
for svage sjæle at droppe ud, især hvis de ikke har opbakningen.” (Skole 
1)  

 
På skole 4 gav en del af eleverne udtryk for, at de var på skolen, fordi de ikke 
rigtigt havde andre muligheder.  
 

• ”Jeg havde ikke andre muligheder end at komme her, fordi mine 
karakterer var så dårlige i folkeskolen.” 

 
Resultater fra webundersøgelsen 
Webundersøgelsen blandt elever på otte forskellige skoler har ikke i dybden 
behandlet disse forhold. Der er dog en ganske vist lille andel, der peger på 
familiens forventninger som en væsentlig årsag til, at de ønsker at færdig- 
gøre deres nuværende uddannelse. 
 
Herudover peger syv pct. af respondenterne på, at de kammerater, de kender, 
som har afbrudt uddannelsen, har angivet manglende opbakning fra familie 
som en væsentlig grund. 
 
Spurgt til deres egen families opbakning svarer 83 pct., at deres familie bakker 
dem op i forbindelse med deres nuværende uddannelse. 
 
Resultater fra interview med de uddannelsesansvarlige (vejledere, 
lærere og mestre/praktikansvarlige) 
Skolernes indsats i forhold til disse antagelser er ’middel’. Man er bevidst om 
det, men gør ikke ret meget ud af ’skole – hjem’ og kontakter ikke hjemmet, 
hvis eleven er over 18 år. Hvis der er nogen, der spørger, får de hjælp (skole 
1).  
 

• ”Vi giver samme rådgivning til alle.” (Skole 2)  
 

Man holder introduktionsaftner, men ikke ret mange kommer. (Skole 2) 
  

• ”Forældrene (specielt forældre med anden etnisk baggrund end dansk) 
er ikke specielt interesserede i samarbejdet. De vil hellere have børnene 
på HHX (mere prestige).” (Skole 1)  

 
Figur 1 viser den samlede score pr. skole på antagelse 6.1 og 6.2 i procent. 
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Figur 1: Skolernes fokus på elevernes baggrund
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Figur 2 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit  
for hver antagelse. 

Figur 2: Skolernes fokus på de to antagelser om elevernes 
baggrund
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Konstateringer 
Det kan konstateres, at antagelserne om elevernes baggrund ikke tillægges 
nogen videre betydning blandt eleverne. Der er således ikke fra brugernes  
side nogen nævneværdig efterspørgsel efter en større indsats på området. 
Ifølge de uddannelsesansvarlige er skolernes indsats på området moderat.  
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3.2 Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 
 

 
 

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 

 

Temaet om elevernes faglige kundskaber og forudsætninger indeholder tre 
antagelser: 
 
2.1 Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp  
          for elever, som har behov for det 
2.2     Arbejder målrettet med at styrke elevernes sproglige kundskaber  
          og faglige niveau  
2.3      Lærer indvandrerne at agere i det ret frie danske uddannelses- 
          system. 
 
Vejledere, kontaktlærere og eleverne i fokusgrupperne er blevet præsenteret 
for disse antagelser. Fokusinterview er dokumenteret i bilag 9, interview med 
vejledere og kontaktlærere i bilag 3.  
 
Elevernes synspunkt 
Fokusgrupperne 1A og 1B har begge antagelse 2.2 med i top fem listen, og 
tillægger dermed denne antagelse stor værdi for deres gennemførelse. Kom-
mentarerne er dog få:  
 

• ”Sproglige kundskaber? Men faglige niveau, det er derfor vi er her.” (1B)  
• ”Sproget betyder meget. Jeg vil gerne have en læreplads i udlandet.” 

(1A) 
 
Det fremgår af bilag 9, figur 1 at antagelse 2.2 kommer ind på en delt 3. plads 
blandt de tre fokusgrupper, som gennemførte prioriteringsspillet.  
 
I fokusgruppe 4 kommer der flere markante udsagn. Det var en udbredt opfat-
telse blandt gruppens deltagere, at undervisningens faglige niveau var for lavt, 
og at dette havde stor betydning for deres motivation i forhold til færdiggørel-
se af uddannelsen.  
 

• ”Opgaverne er meget lette og man kan bare skrive af fra bogen.”  
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• ”Jeg er blevet rigtig doven, fordi der ikke stilles krav til eleverne på 
skolen.”  

Der blev også rejst spørgsmål om, hvorvidt elever med meget svage dansk-
kundskaber er i stand til at gennemføre en praktikperiode. Kendskabet til 
muligheder for at modtage ekstra danskundervisning var begrænset.  
 
En del elever gav udtryk for, at opbakning fra hjemmet spiller en rolle. 
  

• ”Mine forældre blev skuffede over, jeg valgte Social- og sundheds-
skolen, men nu bakker de op.”  

 
Resultater fra webundersøgelsen 
I forbindelse med webundersøgelsen er temaet omkring elevernes faglige 
kundskaber og forudsætninger berørt i et par spørgsmål. 
 
Der er et par respondenter, der i forbindelse med åbne svarmuligheder har 
angivet, at en motivation for dem til at afslutte deres uddannelse er, at de 
bliver bedre til dansk. 
 
Ud over spørgsmålet om motivation til afslutning af uddannelsen er respon- 
denterne blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedrørende  
skole, uddannelse og personlig baggrund. 
 
40 pct. mener, at skolen hjælper dem i forhold til sproglig kunnen, og 78 pct. 
mener, at skolen hjælper dem til at tilegne sig faglig kunnen. 
 
Resultater fra interview med uddannelsesansvarlige 
Hvad angår antagelse 2.1, varierer skolernes indsats en del. Skole 1 siger: 
  

• ”Vi starter lektiehjælp hvert år. Men eleverne benytter det ikke. De  
vil ikke benytte fritid på dette.”  

 
Skole 2 har et ord- & talværksted fire timer hver tirsdag.  
 

• ”Desuden har vi SPS-ordning og et studiecenter, hvor der er en lærer  
til at hjælpe. Det er meget blandet, hvordan de bruger det. Hvis vi  
’fanger’ en, er det obligatorisk.”  

 
Mesteren i tilknytning til skole 3 siger:  
 

• ”Sproget har stor betydning for mulighederne for at gennemføre 
uddannelsen, da en dårlig beherskelse af det danske sprog fører  

    til isolation på arbejdspladsen.”  
 
Hvad angår antagelse 2.2, er indsatsen mere ensartet fra skolernes side,  
og på dette punkt gøres der en del. Skole 1 har niveaudelte klasser, skole  
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3 gennemfører realkompetencevurdering af eleverne, og på skole 4  
 

• ”…udarbejdes og anvendes kompetenceprofiler for eleverne. Disse kan 
anvendes i forbindelse med samtaler, der f.eks. kan vedrøre forlængelse 
af skoleforløbet.” 

 
Hvad angår antagelse 2.3, er indsatsen noget spredt, og der synes at være 
uenighed mellem vejleder og kontaktlærer, om man gør dette eller ej (bilag  
3, figur 3).    
 
Figur 3 viser den samlede score pr. skole på antagelse 2.1 – 2.3, i procent.  

Figur 3: Skolernes fokus på elevernes kundskaber og 
forudsætninger
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Figur 4 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit for  
hver antagelse. 
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Figur 4: Skolernes fokus på de tre antagelser 
om elevernes kundskaber og forudsætninger
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Konstateringer 
Det konstateres, at eleverne tillægger antagelse 2.2 betydning for deres 
gennemførelse, medens antagelse 2.1 og 2.3 ikke tillægges nogen nævne-
værdig betydning. Skolernes indsats, hvad angår tema 2, er spredt, størst  
er indsatsen omkring antagelse 2.2, hvilket modsvarer elevernes efterspørg-
sel.  
 

3.3 Undervisningen og lærerne 
 

 
 

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 

 

 
Temaet om undervisningen og lærerne omfatter 13 antagelser: 
3.1 Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevens 
          forudsætninger 
3.2     Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven mulighed for at  
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          blive inkluderet i læringsfællesskaber 
3.3     Der foregår en professionel lærerudvikling med henblik på  
 udvikingen af en mangfoldighedspædagogik  
3.4     Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og –metoder, 
          der kan rumme etniske minoritetsunge  
3.5     Skolen arbejder med udvikling og anvendelse af den personlige 
          uddannelsesplan 
3.6     Skolens og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn på eleven (frem 
          for et mangelsyn)  
3.7     Skolen tilbyder differentiering af undervisningen 
3.8     Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring 
3.9     Skolen flytter teori fra grundforløbet ud på værkstedslinjerne  
3.10    Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling af undervisere og 
          vejledere  
3.11   De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med 
          eleverne, herunder etniske minoriteter 
3.12    Skolen tilbyder lektiehjælp og mentorordninger 
3.13    Skolen anvender elevplan og den personlige uddannelsesplan til at 
          skabe faglig forankring og fokus.   
 
Vejledere og lærere er præsenteret for alle 13 antagelser i interviewene. 
Mestre/praktikansvarlige er præsenteret for antagelse 3.5, 3.7, 3.8 og 3.10. 
Eleverne i fokusgrupperne er præsenteret for antagelse 3.1, 3.2, 3.4, 3.5,  
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 og 3.13. Fokusgruppeinterview er dokumen- 
teret i bilag 9, interview med uddannelsesansvarlige i bilag 4.   
 
Elevernes synspunkt 
I bilag 9, figur 1 er svarene fra de tre fokusgrupper, der gennemførte priori-
teringsspillet, opstillet i prioriteret rækkefølge. I alt 16 antagelser har fået høj 
prioritet i forbindelse med vurderingen af, om de betød noget for elevernes 
gennemførelse. Heraf drejer de ni antagelser sig om temaet ’Undervisningen 
og lærerne’. Antagelse 3.7 (Skolen tilbyder differentiering af undervisningen), 
3.8 (Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring) og 3.6 (Skolen 
og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn af eleven (frem for et mangelsyn)) 
ligger alle i den bedste halvdel med hhv. en 1., 4. og 5. plads. Antagelse 3.7 
(differentiering) er således på topfem-listen hos alle tre grupper. De enkelte 
gruppers vægtning af de forskellige antagelser fremgår af bilag 9, tabel 1.  
 
Antagelse 3.5, 3.13, 3.1, 3.11, 3.2 og 3.9 scorer ligeledes pænt, men er i den 
nedre halvdel. De øvrige antagelser under hypotese 3 er ikke blevet tillagt 
nogen betydning for, om eleverne gennemfører eller ej.  
 
Eleverne har bl.a. følgende kommentarer til de højt prioriterede antagelser: 
3.7    Skolen tilbyder differentiering af undervisningen: 
 

• ”Opdeling i niveauer er en god ting.” (1A) 
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• ”Undervisningsaktiviteter i grupper, ved computeren osv. – frem for at 
læreren står ved tavlen.” (1A) 

• ”Vigtigt, at man får lov at følge på egne præmisser.” (2) 
• ”Går selv ind og differentierer, - vigtigt, at lærer bakker op.” (2)  

 
3.8    Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring. 
 

• ”Meget vigtigt. Teori kan ikke bruges til noget uden at det kan ses, hvad 
det skal bruges til.” (1B)  

 
3.6    Skolen og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn af eleven (frem for et  
         mangelsyn).  
 

• ”Giver mere motivation” (1A) 
• ”En god studievejleder” (1A)  
• ”At læreren giver et ’go’ ” (1A)  

 
Af bilag 9, tabel 2 fremgår det, at temaet ’Undervisningen og lærerne’ har  
fået 38 point ud af i alt 73 for alle syv temaer. Dette indikerer, at de nævnte 
antagelser spiller en stor rolle for elevernes gennemførelse.  
 
Kommentarerne fra skole 3 og 4 er kontante: 
 

• ”Der er meget stor forskel på lærerne. Nogle af dem vil meget gerne 
undervise og er gode til det, men mange af dem er ikke særligt gode.” 
(3) 

• ”Vi har skullet vælge valgfag. Mange vælger efter, hvor de gode lærere 
skal undervise.” (3)  

• ”Lærerne følger ikke op på de opgaver, de deler ud. Man skal selv 
opsøge dem.” (4)  

• ”Vi bliver krydset af kl. 8.30 og igen om eftermiddagen, – men hvad vi 
laver, det er der ikke nogen, der kontrollerer. Så vi kan bare gå på 
Strøget.” (4) 

 
Resultater fra webundersøgelsen 
 
Resultaterne fra webundersøgelsen tegner et noget andet billede end specielt 
fokusgruppen fra skole 4. De væsentligste resultater fra surveyundersøgelsen 
vedrørende tema 3 er angivet nedenfor. 
 

• 59 pct. af respondenterne er enige eller helt enige i, at de har adgang  
til lektiehjælp 

• 66 pct. mener, at skolen tager hensyn til elevernes forskellige faglige 
kunnen 

• 78 pct. mener, at lærerne hjælper dem med at gennemføre uddannelsen 
• 68 pct. mener, at lærerne har tid til at svare på deres faglige spørgsmål 

 29 



• 72 pct. tilkendegiver, at skolen registrerer, når de ikke er til stede 
 
 
Resultater fra interview med uddannelsesansvarlige 
Skolerne scorer generelt højt på de tretten antagelser under temaet om un-
dervisningen og lærerne. I nogle tilfælde er lave scores begrundet i struktu-
relle forhold, f.eks. 3.8 (skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til 
læring) og 3.9 (skolen flytter teori ud på værkstedslinjerne), hvor de tekni- 
ske skoler har andre muligheder end handelsskolen og SOSU. Det bemærkes, 
at antagelse 3.8 er højt prioriteret på elevernes liste fra prioriteringsspillet.  
 
Analysen skal særligt søge at belyse, hvordan unge af anden etnisk herkomst 
klarer sig i EUD. Her er antagelse 3.4 ’Skolen arbejder med styrkelse af under-
visningsformer og –metoder, der kan rumme etniske minoritetsunge’ af særlig 
interesse. Af bilag 4, figur 4 fremgår, at det gør skolerne kun i moderat grad.  
 
Kommentarer: 
 

• ”Vi har særlige klasser, hvor vi starter de elever med så lavt niveau, at 
de ikke kan klare HG. Her går de så ½ - 1 år. Markant lavere frafald for 
denne gruppe (de kender skolen osv.)…Skolen bestemmer uddannelses-
længde og bestemmer, hvornår eleven er klar.” (1) 

• ”På de afdelinger, hvor man har de etniske minoritetsunge, arbejder man 
rigtigt meget med det.” (2) 

• ”Indsatsen er øget de senere år.” (3 & 4)  
 
Ligeledes er antagelse 3.11: ’De ansatte udviser interesse og engagement til  
at arbejde med eleverne, herunder etniske minoritetsunge’ af interesse. Her 
scorer skolerne højt.  
 
Kommentarer: 
 

• ”Men skolen fyrer ikke dem, som ikke viser interesse. Frivillighedsprincip 
i forbindelse med fleksforløb.” (1) 

 
Endvidere kan antagelse 3.3 ’Der foregår en professionel lærerudvikling med 
henblik på udviklingen af en mangfoldighedspædagogik’ belyse dette perspek-
tiv. Af bilag 4, figur 3 ses, at her scorer skolerne mere moderat, og der er ty-
delige forskelle.  
 
Kommentarer: 
 

• ”Der sker ikke noget specifikt.” (1) 
• ”Der er ansat speciallærere på de områder, som har mange tosprogede 

(auto & smedene).” (2)  
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Figur 5 viser den samlede score pr. skole på antagelse 3.1 – 3.13 i procent. 

 
 

Figur 5: Skolernes fokus på undervisningen og lærerne

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Skole 1

Skole 2

Skole 3

Skole 4

 
 
Figur 6 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit  
for hver antagelse. 

Figur 6: Skolernes fokus på de tretten antagelser om 
undervisningen og lærerne
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Skolerne scorer generelt højt på de tretten antagelser under temaet Under-
visningen og lærerne. Det fremgår af figur 6, at skolernes scores er højest  
på følgende antagelser:  
3.11   De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med  
         eleverne, herunder etniske minoriteter (gns. 96) 
3.2    Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven mulighed for at blive  
         inkluderet i læringsfællesskaber (gns. 88) 
3.10   Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling af undervisere og vejledere  
         (gns. 86) 
3.7    Skolen tilbyder differentiering af undervisningen (gns. 83)  
3.1     Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevens  
          forudsætninger (gns. 79). 
 
Skolerne scorer svagest på følgende antagelser: 
3.9    Skolen flytter teori fra grundforløbet ud på værkstedslinjerne (gns. 42) 
3.8    Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring (gns. 53) 
3.4    Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og –metoder,  
         der kan rumme etniske minoritetsunge (gns. 63)  
3.13   Skolen anvender elevplan og den personlige uddannelsesplan til at  
         skabe faglig forankring og fokus (gns. 63). 
 
 

onstateringer 
et konstateres, at eleverne har meget fokus på temaet ’Undervisningen  

 

fo-
 angår 

.3, 3.4 og 
ino-

K
D
og lærernes’ betydning for deres gennemførelse. Der er både ros og ris. 
Prioriteringsspillet viser, at eleverne sætter differentiering af undervisningen

æring (3.8) og et ressourcesyn af eleven (3.6) højt (3.7), praktisk tilgang til l
med henblik på faktorer, som betyder noget for deres gennemførelse. I 

s kvalitet, hvadkusinterviewene falder der også kritik af undervisningen
pædagogik, engagement og lærerressourcer.  
 
De uddannelsesansvarlige tegner et billede af, at man arbejder på alle disse 

arierende grad. Noget skyldes strukturelle forhold (f.eks. områder, dog i v
antagelse 3.8 og 3.9), andet har andre årsager. Tre antagelser (3
3.11) drejer sig især om undervisningen og lærernes fokus på etniske m

g forskellig.    ritetsunge. Her er skolernes tilgan
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3.4 Skolens miljø 

t sociale fællesskab og 
        giver mulighed for at etablere nye venskaber.  

 
Vejledere, kontaktlærere og eleverne i fokusgrupperne er blevet præsenteret 
for begge antagelser. Mestre/praktikansvarlige er præsenteret for antagelse 
5.2. Fokusinterview er dokumenteret i bilag 9, interview med de uddannelses-
ansvarlige i bilag 6.   
 
Elevernes synspunkt 
De to antagelser om skolens miljø får en middel vurdering af eleverne med 
hensyn til betydning for gennemførelse. Af bilag 9, tabel 1 fremgår, at begge 
antagelser i prioriteringsspillene opnår fem point af ni mulige. Det fremgår af 
bilag 9, figur 1, at antagelse 5.1 (miljø for lighed og mangfoldighed’) kommer 
ind på en 7. plads og antagelse 5.2 (’styrker det sociale fællesskab) kommer 
ind på en 8. plads, begge altså i den øverste halvdel.  
 
Kommentarer til 5.1: 
 

• ”Man lærer ikke noget, hvis ikke der er plads til alle.” (1B) 
• ”Rart at få nogen venner her. Andre elever, man kan brokke sig over sin 

arbejdsplads til.” (1B) 
• ”Det er så vigtigt at føle sig velkommen.” (1B)  

 
Kommentarer til 5.2: 
 

• ”Pissedårligt, vi ikke har introtur!” (1A) 
• ”Det sociale samvær spiller en stor rolle.” (1A) 

 
Kommentarerne fra skole 3 og skole 4 udtrykker mange forskellige opfattelser: 
 

 

 
 
Temaet om skolens miljø indeholder to antagelser: 
5.1     Skolen arbejder for at skabe et miljø for lighed og mangfoldighed 
5.2     Skolen fremmer aktiviteter, der styrker de

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 
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• ”Ryste sammenforløb, da vi startede – fungerede godt.” (3) 
 ansvar, men det er et plus, hvis skolen gør noget for 

den sociale sammenhæng.” (3) 
• ”Det tætteste, jeg har været på et socialt arrangement er lektiecafeen. 

Men på vores hold er vi mange, der er over 25 år, så det er ikke skolens 
ansvar, at folk skal lære hinanden at kende.” (3)   

 
Resultater fra webundersøgelsen  
Generelt viser resultaterne fra webundersøgelsen, at der er et relativt godt 
socialt miljø på skolerne. 
 
Kun ganske få respondenter ( eks pct.) tilkendegiver, at de føler sig ensomme. 

modsætning hertil står 52 p t., der er enige eller helt enige i, at der er et 
 har gode venner på 

et at afbryde deres 
ddannelse, der angiver for lidt socialt samvær som årsag. Otte pct. fortæller, 

iew med uddannelsesansvarlige 
kolernes indsats vurderes generelt højt på begge antagelser om miljøets be-

se. Skole 3 har et værdisæt og en række fokusområ-
 

igur 7 viser den samlede score pr. skole på antagelse 5.1 og 5.2, i procent.  

• ”Det er ikke skolens

s
cI 

godt socialt miljø på deres skole. 81 pct. siger, at de
skolen. 
 
Det er kun syv pct. af de respondenter, der har overvej
u
at de kammerater, de kender, der har afbrudt deres uddannelse, har angivet 
manglende fællesskab på skolen som en væsentlig årsag. 
 
Resultater fra interv
S
tydning for gennemførel
der, hvor disse ting indgår. Skole 4 arbejder specielt i undervisningen for, at
der skabes et miljø for lighed og mangfoldighed. Desuden nævner flere fælles 
aktiviteter, sociale arrangementer osv. Der arbejdes bredt med samarbejds-
klima, god omgangstone, ekskursioner, fredagsbarer mv. som initiativer til at 
fremme det sociale fællesskab.  
 
F
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Figur 7: Skolernes fokus på skolernes miljø 
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Figur 8 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit  
for hver antagelse. 

 
 
Konstateringer 
Det konstateres, at eleverne tillægger antagelserne om miljøet en del betyd-
ning for deres gennemførelse. Det er vigtigt med et godt miljø og at føle sig 
velkommen. Kommentarerne peger dog også i retning af, at behovene kan 
være forskellige, ikke mindst for lidt ældre elever.  
 
Skolerne er bevidste om miljøets betydning, og det fremgår af figur 8, at der 
gennemgående scores højt på vurderingen af fokus og indsats på dette om-
råde.   
 

Figur 8: Skolernes fokus på de to antagelser om skolernes 
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3.5 Vejledning 
 

Temaet om vejledning indeholder ti antagelser: 
1.1     Forbedret vejledning over for de unge i selve uddannelsessystemet 
.2     Kontaktlærerne motiverer udlændinge til at søge praktikplads  
.3     Styrkelse af den opsøgende vejledning og af de kommunale 

enstøtte i form af tutorordning 
1.5     Har sikret ekstra kontaktlærertid 
1.6     Har styrket vejledningen ved at fokuserer på aktiviteter, oplevelser  
          og afprøvning mere end samtale  
1.7     Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede elevers  
          familier  
1.8     Har uddannet flere lærere til at vejlede rettet ud mod erhvervslivet  
1.9     Har øget indsatsen omkring personlig og individuel rådgivning og 
          vejledning 
1.10   Har etableret mentorordninger på praktikstederne. Etablerer  
         mentorordninger og aktiviteter, der styrker konstruktive venskaber.  
 
Vejledere og kontaktlærere er præsenteret for alle 10 antagelser. Mestre/prak-
tikansvarlige for antagelse 1.9 og 1.10. Eleverne i fokusgrupperne er præsen-
teret for antagelse 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 og 1.10. Fokusinterview er dokumenteret 
i bilag 9, interview med de uddannelsesansvarlige i bilag 2.    

levernes synspunkt 
mførte prioriteringsspillet, har antagelserne om 

 
er 

e antagelser (bilag 9,  

 

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktik
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolen
Antagelse

Undervisningen og lærerne
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber o

virksomheden 

s miljø 
 5.1 – 5.2 

 

g 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elever
Antagel

nes baggrund 
se 6.1 – 6.2 

 

 

1
1
          samarbejdsrelationer  
1.4     Udvidet voks

 
E
I de tre grupper, som genne
vejledning meget lidt opmærksomhed. Eleverne skulle ud fra spørgsmålet 
’Hvad betyder noget for dig, mht. om du gennemfører uddannelsen eller fal-
der fra?’ vælge udsagn, men kun i gruppe 2 blev der valgt ét (1.6) af de fem
udsagn om vejledning. Det fremgår af bilag 9, tabel 2 at temaet vejledning 
det, som scorer lavest. I prioriteringen af de udvalgt
figur 1) fremgår, at antagelse 1.6 ligger på en delt sidsteplads.  
 

 36 



På skole 3 og 4 viser fokusinterviewene et bredt billede af, hvordan vejled-
ingsaktiviteterne fungerer. Indledningsvist blev der talt om vejledning i 

kolen. Her var der en udbredt opfattelse af, at vejledningen primært  
var rettet mod de gymnasiale uddannelser – og kun meget lidt mod de ud-
dannelser, der kan tages på de tekniske skoler (3). Vejledningen på teknisk 
skole får en mere positiv bedømmelse. Eksempelvis var ’tandteknikeren’ meget 
begejstret for åbent hus arrangementet og for den måde, hun var blevet mod-
taget på. Der er dog også kritik. Blandt flere af dem, der har været i praktik, er 
der en opfattelse af, at det lovede besøg fra vejleder ikke blev gennemført.  
 

• ”Måske er det svært, nå  de har tre eller syv klasser, de skal tage sig 
 af.” (3) 

OSU- 

 

 

) 
blerer men-

 konstruktive venskaber) (gns. 19) og 
antagelse 1.2 (kontaktlæreren motiverer udlændinge til at søge praktikplads) 
(gns. 38). 

n
folkes

r

 
På skole 4 var der blandt deltagerne i gruppen en udbredt tilfredshed med 

en vejledningen i folkeskolen. Stort set alle havde en positiv oplevelse af d
 Svejledning, de havde fået i folkeskolen. Med hensyn til vejledning på

ndet. Én elev fortalte: skolen var oplevelsen mere bla
  

• ”Vi har studievejleder på skolen hver tirsdag og torsdag – hun er altså 
tilgængelig.”  

 
Andre gav udtryk for, at: 
 

• ”hverken lærerne eller administrationen ved noget som helst på grund af 
den nye reform.”  

 
Resultater fra webundersøgelsen  
Godt en tredjedel (36 pct.) af respondenterne er enige eller helt enige i ud-
agnet ’Der er voksne, der hjælper mig med at få overblik over min uddan- s

nelse’. 70 pct. mener, at de kan komme i kontakt med en voksen, når de har 
brug for det. 
 
Til gengæld er det kun 35 pct., der er enige eller helt enige i, at lærere og 
ejleder hjælper med at skabe overblik i uddannelsen. v

 
Resultater fra interview med uddannelsesansvarlige 
Skolerne har stort fokus på vejledningsområdet. Antagelse 1.1 (forbedret 
vejledning for de unge i selve uddannelsessystemet) står stærkest i billedet 
(gns. 83) fulgt af 1.4 (arbejder med udvidet voksenstøtte i form af tutorord-
ninger) (gns. 75) og 1.9 (vi har øget indsatsen omkring personlig og individuel
rådgivning og vejledning) (gns. 72). Mindst fokus er der på antagelse 1.7 

rs familier(vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede eleve
gns. 17), antagelse 1.10 (vi har mentorer på praktikstederne. Eta(

torordninger og aktiviteter, der styrker
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Kommentarer til antagelse 1.1: 
 

• ”Tidsånden, - det er o.k. at hoppe af!” (1) 
• ”Skolerne er interesseret i at mindske frafald, men også interesseret i 

komme af med dem, som ikke hører til her!” (1) 
• ”Skolernes image betyder meget! Vi mister elever pga. dette.” (1)  
• ”To ting, hvor vi styrker indsatsen: Vejledning. ’Det fremskudte dige’, 

sms, Facebook mv. og brobygningsaktiviteter. 9. kl. i en uge.” (1) 

at 

• ”Der skal tilføres flere midler.” (1) 

Og få teorien koblet på. Ikke penge nok. Praktiktiden skåret 
ned! EFG!” (2) 

ar’ 
en.” 

 samfundets side 
vurderer, er de svageste, er dem, man giver de vanskeligste vilkår i 

 
praktikforløb, hovedforløb), skift af mennesker omkring 

dem, og de skal træffe meget vidtrækkende beslutninger meget tidligt i 
rløb.” (3) 

• ”En stor del af de elever, der falder fra, ender med at blive optaget igen 

oach (på halv tid). Er helt vild god. Coachen har ikke noget i 
klemme. Læreren skal bedømme, det skal coachen ikke.” (2) 

 

• ”Der, hvor vi kan gøre en hel masse, er, når de arbejder med deres 
hænder. 

• ”Tager fat på mange måder: Studievejledning, coach mv. ’Erhvervskl
specielt designet til unge, som har svært ved at begå sig i uddannels
(2) 

• ”Det kan virke besynderligt, at de unge, man fra

forhold til uddannelsessystemet. De bliver således udsat for studieskift
(grundforløb, 

deres uddannelsesfo

på et senere tidspunkt, så vejledningen har også et længere rækkende 
sigte.” (4) 

 
Kommentarer til antagelse 1.4: 
 

• ”Vi har gjort det, men succesen er tvivlsom. Men indsatsen var heller 
ikke voldsom.” (1) 

• ”Vi har c

• ”Der er etableret en ordning, hvor eleverne inddeles i klynger bestående 
af 12 elever.” (4) 

 
Kommentarer til antagelse 1.9: 
 

• ”Vi har screeningssamtaler på hele skolen. Desuden har vi coaching og
Erhvervsklar.” (2) 

• ”Øget samarbejde mellem kontaktlærere og vejledere har haft en positiv 
effekt.” (3) 

• ”Den personlige anerkendelse og respekt i forbindelse med såvel 
undervisning som vejledning har stor betydning.” (4) 
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To antagelser (1.2 og 1.7) drejer sig specifikt om elever med anden etnisk 
.7, som scorer svagest af de ti antagelser, 

rejer sig om en indsats i forhold til de tosprogede elevers familier. Her  

inge’, - men det er 

ge til 

erer alle til at søge praktikplads, der gøres ikke nogen særlig 

 

cores pr. antagelse i procent samt gennemsnit for 

baggrund end dansk. Antagelse 1
d
svarer en vejleder:  
 

• ”Vi gør ikke forskel! I mit område har vi få ’udlænd
drenge, som fylder en helvedes masse og ikke kommer igen.” (2)  

 
Antagelse 1.2 drejer sig om, hvor vidt kontaktlæreren motiverer udlændin
at søge praktikplads.  
 
Kommentarer: 
 

• ”Vi er ret ligeglade med, om de er udlændinge. Vi motiverer alle til at 
søge praktikplads.” (1) 

• ”Vi motiv
indsats for de tosprogede.” (2) 

• ”Vi får alle til at søge praktikplads.” (3) 
 
Figur 9 viser den samlede score pr. skole på antagelse 1.1 – 1.10, i procent. 

Figur 9: Skolernes fokus på vejledning
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Figur 10 viser skolernes s
hver antagelse. 
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Figur 10: Skolernes fokus på de ti antagelser om vejledning
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Konstateringer 
Eleverne i fokusinterviewene ofrer ikke vejledningen særlig stor opmærksom-
hed. Af de tre grupper, som gennemførte prioriteringsspillet, er der kun en 
gruppe, som har udvalgt et vejledningsudsagn. Fokusinterviewene viser også, 
at der er ros og ris til vejledningen. Vejledningen i folkeskolen får kritik for ikke 
at vejlede ordentligt om teknisk skole. Vejledningen på teknisk skole får ros.  
 
Skolerne gør en stor indsats på vejledningsområdet, og indsatsen er intensive-
ret i de senere år. En skole fremhæver en coachordning som en stor succes. 
Der tages tilsyneladende ikke specielle hensyn til elever (eller deres familier) 
med anden etnisk oprindelse end dansk.    
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3.6 Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
 

 
Temaet om praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden indeholder 
tre antagelser: 
 
4.1     Skolen arbejder for at øge antallet af praktikpladser  
          og skolepraktikpladser  
4.2     Skolen arbejder for at forbedre forholdene til og i  
          praktikvirksomheden 
4.3     Skolen arbejder for at skaffe etniske unge praktikplads.  
 
De uddannelsesansvarlige og eleverne i fokusgrupperne er præsenteret for  
lle tre antagelser. Fokusinterview er dokumenteret i bilag 9, interview med  

svarlige i bilag 5.   

ntagelse 4.2 kommer ind på en 2. plads i den prioriterede oversigt, medens 

• ”Min arbejdsplads måtte rykke for, hvornår vi skulle på skole.” (1B) 
 
Fokusinterviewene fra skole 3 og 4 kan sætte flere ord på elevernes oplevel-
ser: 
 

• ”Der blev fra flere sider klaget over, at man kan blive tvunget til at  
rejse rigtigt langt for at få en praktikplads.” (3) 

• ”Problemet med at skaffe praktikpladser blev rejst fra fleres side.  
Flere hævdede, at det næsten var nødvendigt at skaffe sig praktikplads  
før man startede på skolen for at være sikker på at få en, men når man  

 

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktik
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolen
Antagelse

Undervisningen og lærerne
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes fa

virksomheden 

s miljø 
 5.1 – 5.2 

 

glige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elever
Antagel

nes baggrund 
se 6.1 – 6.2 

 

a
de uddannelsesan
 
Elevernes synspunkt 
Antagelserne om praktikpladser mv. opnår i prioriteringsspillene 12 point ud  
af 18 mulige (bilag 9, tabel 2), hvilket viser, at eleverne tillægger disse for-
hold stor betydning for deres gennemførelse. Af bilag 9, figur 1 fremgår, at 
a
antagelse 4.1 indtager en 6. plads. Ingen af grupperne har tillagt antagelse  
4.3 betydning. En gruppe fremhæver, at det er enormt vigtigt, at skolen gør 
noget for at forbedre forholdene.  
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kom ud til mester på arbejdspladsen og søgte, var svaret ofte: ’Har du  
  

har afsluttet grundforløbet endnu.” (3)  
• ”Tre-fire mente, de har fået dårlig vejledning og at skolen har svigtet i 

forhold til vejledningen i forbindelse med fremskaffelse af praktikplad-
ser. Til gengæld gav flere udtryk for, at de har fået god opbakning og 
vejledning fra den arbejdsplads, de var i praktik på.” (3) 

• ”Praktikken er en væsentlig fastholdelsesfaktor. Tre måneder skole –  
fire måneder praktik – tre måneder skole og fire måneder praktik.” (4) 

• ”Afvekslingen mellem skole og praktik anses af alle deltagere som 
værende en rigtig god ting.” (4) 

• ”Forventningerne til pr tikken er høje: ’Det er i praktikken, vi skal 
lære noget’.” (4) 

webundersøgelsen  
5 pct. af respondenterne har en praktikplads. Heraf er ca. 10 pct. i skole-

at skolepraktik  
å en virksomhed.  

ler en væsentlig rolle for respondenternes over-
hver fjerde 

26 pct.) af dem, der overvejer at afbryde deres uddannelse, der peger på 

nterne kender til, og som har afbrudt 
eres uddannelse, er det ligeledes en fjerdedel, der har angivet manglende 

årsag. 

  
 

skiftes mellem skole og praktik. 

kolernes indsats er stor, hvad angår antagelse 4.1 (gns. 61) og 4.2 (gns. 81), 
. 

or skole 4 gør det særlige forhold sig gældende, at kommunen skaffer 
raktikpladser, hvorfor skolen ikke behøver at have samme fokus her, som de 

 

 
• 

nogle karakterer du kan vise mig?’ og det har man jo ikke, når man ikke

ak

 
Resultater fra 
5
praktik. 47 pct. af respondenterne er enige eller helt enige i, 
er et godt alternativ til praktik p
 
Manglende praktikpladser spil
vejelser i forhold til at afbryde deres uddannelse. Det er således 
(
manglende praktikplads som en væsentlig årsag.  
 
Blandt de kammerater, som responde
d
udsigt til læreplads som 
 
87 pct. af respondenterne er enige eller helt enige i, at praktikvirksomheden
er med til at skabe overblik i uddannelsen, men kun 15 pct. giver udtryk for,
at deres kontaktlærer er i løbende kontakt med virksomheden, og 26 pct. 
tilkendegiver, at der er kontakt mellem skole og praktikvirksomhed. 
 
74 pct. mener, det er godt, at der 
 
Resultater fra interview med uddannelsesansvarlige 
S
medens indsatsen må karakteriseres som lav, hvad angår antagelse 4.3 (gns
39). F
p
øvrige skoler.  

Kommentarer til antagelse 4.1: 

”Alle burde ansætte en på fuld tid til dette.” (2)  
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• 

• 

e 
ne. Dette kan f.eks. ske gennem, at 

 
. 

 

Figur 12 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit  

”Der gøres en række forskellige indsatser på området, og det er 
opfattelsen, at det virker.” (3)  
”Det er opfattelsen, at der er praktikpladser nok til dem, der kan  
og vil.” (3, mester) 

 
Kommentarer til antagelse 4.2: 
 

• ”Vi gør meget ud af kontakten til virksomhederne. Hvad der sker i 
virksomhederne, er ikke vigtigt for os. Det er HKs område.” (1) 

• ”Det har nogen betydning, at skolen løbende arbejder for at forbedr
forholdene til praktikvirksomheder
skolerne aflægger virksomhederne besøg.” (3, mester) 

• 
at sikre det bedst mulige match mellem elev og praktiksted.” (4) 

ks. Århus Kommune, 20 
pct.)”  

”Der finder samtaler sted med eleverne, inden de sendes i praktik for  

 
Kommentarer til antagelse 4.3: 
 

• ”Praktikpladserne selv spørger efter dem (f.e

• ”Hvis de ikke kan leve op til vores krav og har jævne karakterer, kan vi
ikke bruge dem. Hvis de taler dårligt dansk, kan vi ikke bruge dem her
Det er det mange, der gør, trods at de er født her.” (1, mester) 

• ”Vi gør ikke forskel.” (2) 
 
Figur 11 viser den samlede score pr. skole på antagelse 4.1 – 4.3, i procent.
Skole 4 er ikke medregnet, da kommunen sørger for praktikpladser. 

Figur 11: Skolernes fokus på praktikpladser og samspillet med 
praktikvirksomheden
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for hver antagelse. Skole 4 er ikke medregnet, da kommunen sørger fo
praktikpladser.  

r 

n- 
skolen arbejder for at forbedre forholdet til 

) betyder en del for, om de gennemfører eller ej.  

len 
arbejder for at skaffe etniske minoritetsunge praktikplads) har derimod ikke 

.1     Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem effektiv  
        registrering 

Figur 12: Skoler

 
 
Konstateringer 
Eleverne giver udtryk for, at antagelse 4.1 (skolen arbejder for at øge a
tallet af praktikpladser) og 4.2 (
praktikvirksomheden
 
Fra skolernes side er der fokus på disse to forhold. Antagelse 4.3 (sko

samme fokus fra skolernes side.  

3.7 Skolens indsats overordnet 
 

 
Temaet om skolens indsats overordnet indeholder fem antagelser: 

 

 
7
  

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden 
Antagelse 4.1 – 4.3 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 

Antagelse 2.1 – 2.3 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 

 

nes fokus på de tre antagelser om 
let med praktikvirksomheden

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ant. 4.

praktikpladser og samspil

Ant. 4.3

Skole 3

Skole 2Ant. 4.2

1

Skole 1

Gns. 
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7.2     Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig  
          indsats i forhold til etniske minoritetsunge 
7.3     Skolen udbygger brobygningsaktiviteter  
7.4     Skolens ledelse har et stigende fokus på frafald og fastholdelse  
          som et fælles anliggende mellem flere aktører  
7.5     Skolen sammenligner egne resultater med andre erhvervsskolers 
          resultater.  
 
De uddannelsesansvarlige er præsenteret for alle fem antagelser, eleverne i 
fokusgrupperne for 7.1, 7.2 og 7.3. Fokusinterview er dokumenteret i bilag  
9, interview med de uddannelsesansvarlige i bilag 8.   
 
Elevernes synspunkt 
I prioriteringsspillene blev de tre grupper præsenteret for tre antagelser 
Antagelse 7.1 har fået point på skole 1 (fem point af i alt ni mulige, se bilag  
9, tabel 2) og indtager på den prioriterede liste en plads som nummer 9 ud  
af 16 (bilag 9, figur 1). 
 
ommentarer: 

mere ved at blive væk, hvis vi ikke bliver registreret.” (1A) 

 sine 
ting.” (1A) 

an 

vis man ikke registreres.” (1B) 
•  ”Forpligtigelse over for arbejdsgiveren (løn).” (1B) 

å skole 4 giver eleverne udtryk for omtrent samme holdning. En del gav tillige 
udtryk for, at der var for meget slendrian: 
 

• ”Det er nemt at melde sig syg.” 
• ”Fraværet så mange, der har børn, og de kan jo 

å blive sy
 
Men samtid nævnes, at der var en grundlæggende manglende for-
ståelse af elevernes eget ansvar for netop ikke at melde sig syg uden grund.  
 

esultater fra webundersøgelsen  
år de er 

aværende, og det er også en markant majoritet, der erklærer sig enige i, at 

K
 

• ”Vi har nem
• ”Mange vil falde fra uden. Selvdisciplin?” (1A) 
• ”At skolen tager fat i én, når man har for meget fravær.” (1A) 
• ”Godt at få at vide, at det har konsekvenser, hvis man ikke laver

• ”Flertallet har det sådan, at hvis ikke der er registrering, så bliver m
væk, når man ikke gider.” (1B) 

• ”Folk bliver mere sløsede, h

 
P

 er højt! Der er og
ogs ge.” 

ig t  må de

R
Som tidligere nævnt værdsætter eleverne, at skolerne registrerer, n
fr
skolen registrerer, når de er fraværende. 
 

 45 



Det er relativt få (12 pct.) respondenter, der har fravær, fordi de har svært 

r-
delen af responden-

r 
r. En tilsvarende andel tilkendegiver, at de enten har  

æret på besøg eller i praktik på en erhvervsskole, mens de gik i folkeskole. 

øjst er scoren på an-
gelse 7.1 (effektiv registrering) (gns. 97), fulgt af 7.4 (stigende fokus på 

robygningsaktiviteter) (gns.81), 7.5 (sammenligner 
ldet i 

se 7.1: 

 kunne lære dem: ’Hør her, har du meldt dig….’ Eleverne har 
ikke lært, at der sættes grænser.” (1, mester) 

…. Hvis de kommer for 

ld løn!). Hjemme på værkstedet skal de  

• ”Kan være et problem, når eleverne er over 18 år.” (1) 

ing, kombinationsforløb m. pro-
duktionsskole. Brancheskolekonceptet retter sig mere mod markedet. 

t almene. ” (2)  

irksomhedskonsulent.” (3) 
• ”Instruktørordninger på praktikpladserne er en god ide i forhold til 

ommentarer til antagelse 7.5: 

 styrkes.” (4) 

Figur 13 viser den samlede score pr. skole på antagelse 7.1 – 7.5, i procent.  

ved at stå op om morgenen. 
 
Omkring brobygningsaktiviteter og sammenhæng mellem folkeskole og e
hvervsuddannelser kan det konstateres, at kun ca. halv
terne mener, at de i folkeskolen er blevet vejledt omkring mulighederne fo
erhvervsuddannelse
v
 
Resultater fra interview med uddannelsesansvarlige 
Skolernes indsats scorer generelt højt på dette tema. H
ta
frafald) (gns.89), 7.3 (b
resultater) (gns.75). Antagelse 7.2 (en særlig indsats for at mindske frafa
forhold til etniske minoritetsunge) scorer lavest med et gennemsnit på 47. 
 
Kommentarer til antagel
 

• ”Skolerne

• ”Det er et håndgribeligt redskab over for eleverne. Tal er sværere at 
bortforklare. Ultimativt: Du bliver smidt ud, hvis
sent, tæller det som to timers fravær.” (2) 

• ”Gult kort” nu pr. mail. Der er typisk frafald torsdag/fredag i skole-
perioden (eleverne får fu
stemple ud, også når de skal ud at ryge.” (2, mester) 

 
Kommentarer til antagelse 7.4: 
 

• ”Fokus er flyttet til de stærke elever (prestige)! Bl.a. Erhvervsklar, 
screeningssamtaler, praktikpladsordn

Mere fokus på det faglige end de
• ”Øget fokus på – og midler til – vejledning. Herudover yderligere 

ansættelse af en v

fastholdelse.” (3) 
 
K
 

• ”Ja, men betyder sammenligning, at det virker?” (1) 
• ”Det kan bidrage til at holde fokus på, om de er gode nok.” (2, mester) 
• ”Dette er et område, der godt kunne
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Figur 13: Skolernes fokus på skolernes indsats overordnet
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Figur 14 viser skolernes scores pr. antagelse i procent samt gennemsnit for 
hver antagelse. 

Figur 14: Skolernes fokus på de fem antagelser om skolens 
indsats overordnet 
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Konstateringer 
Eleverne er glade for registreringen og giver udtryk for, at den hjælper dem 
med at møde op, når man ikke er motiveret. De giver også udtryk for, at der 
er for meget pjækkeri. 
 
Skolerne har meget fokus på dette tema især hvad angår registrering, en 
særlig indsats for fastholdelse og brobygning. Når det gælder en særlig ind-
sats for at mindske frafaldet blande etniske minoritetsunge, er fokus betyde-
ligt mindre.  
 

3.8 Skolernes indsats vedrørende unge med anden etnisk 
baggrund 

 
11 af de 38 antagelser drejer sig specifikt om skolernes indsats vedrørende 

d anden etnisk baggrund. De elleve antagelser indgår alle i ovenstå-
nde gennemgang af hvert enkelt tema i Gennemførelses Strategi Modellen, 
en behandles nedenfor specifikt.  

2.1      Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp  
          for elever, som har behov for det 
2.3     Lærer indvandrerne at agere i det ret frie danske uddannelses- 
          system 
3.4     Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og –metoder, 
          der kan rumme etniske minoritetsunge 
3.11   De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med 
          eleverne, herunder etniske minoriteter  
4.3     Skolen arbejder for at skaffe etniske unge praktikplads 
5.1      Skolen arbejder for at skabe et miljø for lighed og mangfoldighed  
6.1      Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem og 
           mellem danske og etniske minoritetsunge 
6.2      Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre, 
           specielt forældre med anden etnisk baggrund  
7.2      Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig indsats i 
           forhold til etniske minoritetsunge.  
 
Figur 15 viser skolernes scores i procent på de 11 antagelser, der særligt  
angår etniske unge.  
 

unge me
e
m
1.2     Kontaktlæreren motiverer udlændinge til at søge praktikplads  
1.7     Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede elevers  
          familier 
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Figur 15: Skolernes fokus på de 11 antagelser, som specifikt 
angår etniske unge

Ant. 7.2
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Konstateringer 
De 11 antagelser, som særligt vedrører indsatsen omkring unge med anden 
etnisk baggrund, scorer generelt forholdsvist lavt med et samlet gennemsnit 
på 51. Der er dog stor spredning. De enkelte udsagn er rangordnet nedenfor 
efter deres score.  
 
Nr.  Antagelse Gns. 

score 
3.11 De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde 

med eleverne, herunder etniske minoriteter 
96 

5.1 Skolen arbejder for at skabe et miljø for lighed og 
mangfoldighed 

88 

3.4 Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer  
og –metoder, der kan rumme etniske minoritetsunge 

63 

2.1 Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og 
lektiehjælp for elever, som har behov for det 

56 

7.2 Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig 
indsats i forhold til etniske minoritetsunge 

47 

2.3 Lærer indvandrerne at agere i det ret frie danske 
uddannelsessystem 

46 

6.1 Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem 
og mellem danske og etniske minoritetsunge 

42 

4.3 Skolen arbejder for at skaffe etniske unge praktikplads 39 
1.2 Kontaktlæreren motiverer udlændinge til at søge praktikplads 38 
6.2 Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre, 

specielt forældre med anden etnisk baggrund 
36 

1.7 Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede 
elevers familier 

17 
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4 Frafald og gennemførelse - praktiske perspektiver
 
 
Formålet med de pr

  

aktiske perspektiver er at udvikle konkrete forslag 
’værktøjer’), så frafald mindskes, og gennemførelsesprocenten højnes. 

Analysen baserer sig i dybdedelen på fire cases (360° interview på fire skoler 
samt interview med fire mestre/praktikansvarlige) og i breddedelen på
w d direkte  
hints o praktiske forslag bygger 
d r eret med er ger 
fra lignende problemstillinger. De praktiske perspektiver gør ikke krav på at 
v  u talog. 
 
R pr n om årsa   
til, at d d til at fastholde dem i 
u n ydre e 
drejer grundsvariabler) og for-
h s tikpladser, e r-
nes økonomi, private forhold, trafikforhold osv.). Den midterste zone angår 
f ld e -
derste  De praktiske perspek-
t vi ikplads   
k ø
 

(

 en 
ebun ersøgelse med svar fra 389 elever. Materialet giver kun få 

m, hvor der rent praktisk kan sættes ind. De 
erfo på en ’subjektiv faktoranalyse’ af materialet kombin farin

ære niverselle, men har som formål at være et inspirationska  

ent aktisk har vi foretaget en sammenligning mellem vide
e unge falder fra, og hvad de selv siger, er me

ger

ddan elsen. Dette giver i store træk en opdeling i tre zoner. Den 
sig om samfundsforhold i bred forstand (bag

 zon

old, om skolen ikke har indflydelse på (f.eks. antal prak leve

orho , som har med skolen og praktikpladsens aktiviteter at gøre. D
zone angår eleverne og deres forudsætninger.

n in

iver l fokusere på, hvad især skolerne og til en vis grad prakt erne
an g re for at sikre større grad af gennemførelse. 
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Figur 4.1 Samspillet mellem samfund, skole og elev 

 
. En række faktorer har 

ed individniveauet at gøre, f.eks. faglige kundskaber, motivation, selvdis-
ciplin, studiekompetencer mv. En række andre faktorer har med skolerne og 
uddannelsessystemet at gøre, som f.eks. undervisningens tilrettelæggelse, 
vejledning mv. Endelig har en række faktorer at gøre med samfundsforhold, 
som f.eks. mulighed for praktikplads, SU, transport mv. Disse faktorer spiller 
sammen, og indsatsen for gennemførelse må ses i lyset af dette samspil.  
 
 
 

 

Elev 

Samfund

Skole & praktik

 
 
Figur 4.1 illustrerer kort, at de faktorer, som betyder noget i forbindelse med
gennemførelse, har at gøre med forskellige niveauer
m

 52 



Figur 4.2: Gennemførelses Strategi Modellen 
 
 

.1 Segmentering af eleverne efter faglige kvalifikationer, 
personlige kompetencer og baggrundsfaktorer 

 
I figur 4.3 er elevgruppen segmenteret i forhold til faglige kvalifikationer og 
personlige kvalifikationer (motivation, vilje, selvdisciplin). Dertil kan føjes en 
tredje dimension om eksterne forhold (økonomi, familiemæssig eller anden 
støtte, transport mv.), som beskrives i figur 4.4.  
 
Segmenteringen giver fire kategorier: 
 

A. Eleven KAN & VIL, dvs. elevens faglige kvalifikationer er i orden, og 
eleven er motiveret for uddannelsen. Uddannelsen er typisk 1. priori- 

 
 
Gennemførelses Strategi Modellen (GSM) er beskrevet i metodeafsnittet og 
analysen er tematisk bygget op om modellen. I det følgende vil vi relatere  
de praktiske perspektiver til modellen og ligeledes til figur 4.1.   

Skolens indsats overordnet 
Antagelse 7.1 – 7.5 

Forslag 2 & 4 

Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden
Antagelse 4.1 – 4.3 

Forslag 10 

Vejledning 
Antagelse 1.1 – 1.10 
Forslag 2,5,6,7 & 8 

Skolens miljø 
Antagelse 5.1 – 5.2 
Forslag 2,5,6,7 & 8 

Undervisningen og lærerne 
Antagelse 3.1 – 3.13 
Forslag 2,5,6,7,8 & 9 

 

Elevernes faglige kundskaber og 
forudsætninger 
Antagelse 2.1 – 2.3 

Forslag 3,5,6,7,8 & 9 

Elevernes baggrund 
Antagelse 6.1 – 6.2 

Forslag 3 

 

4
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tet. Denne gruppe kræver mindst opmærksomhed, hvad angår gen- 
nemførelse.  

B. Eleven VIL – men kan ikke. Elevens faglige kvalifikationer (læse, skrive, 
sprog mv.) står ikke mål med uddannelsens krav. Uddannelsen er typisk 
1. prioritet. Problemstillingen er her ret håndgribelig og rationel. Lektie-
café, SPS, mv. kan være løsninger for at få eleven igennem.  

C. Eleven KAN – men vil ikke. Elevens faglige kvalifikationer er i orden, men 
eleven er ikke specielt motiveret (uafklaret). Uddannelsen er valgt ’i 
mangel af bedre’, og der er derfor ikke noget ’motivatorisk drive’. Når 
det drejer sig om at øge gennemførelsesprocenten på uddannelserne, vil 
de største gevinster givet ligge ved øget fokus på denne gruppe.  

D. Eleven HVERKEN KAN ELLER VIL. Hvis hverken de faglige eller de per-
sonlige kompetencer er til stede, er såvel elev som skole bedst tjent 
med, at eleven finder andre uddannelsesmuligheder.  
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Figur ge 
komp

4.3: Segmentering af eleverne efter faglige kvalifikationer og personli
etencer. 

  
Svag B. VIL – men kan ikke 

• Flittig, passer sin skolegang, 
men f.eks. svært ved teoretisk 
stof 

D. HVERKEN KAN ELLER VIL 
 
                                                

• Læse- staveproblemer 
• Svage danskkundskaber 
 
 
Forslag 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 

                        ? 
 

Fa
g
lig

e 
kv

al
if
ik

at
io

n
er

 

Stærk A. KAN & VIL 
 
• Uddannelses- og erhvervsønsket 

er et afklaret valg.  

C. KAN – men vil ikke 
 
• Uafklaret mht. erhvervsønske og 

uddannelsesøns
• Eleven ved, hvad EUD er.  
• Stor interesse for faget og 

uddannelsen. 

ke 
• Ved ikke, hvad uddannelsen går ud på 
• Skoletræt?  
 
Forslag 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 
 
 

Stærk Svag  
Personlige kompetencer 

(motivation, selvdisciplin mv.) 
 
 
Figur 4.4: Segmentering af eleverne efter personlige kompetencer og 
baggrundsfaktorer 

 
Segmenteringen giver fire kategorier: 

Svag F. VIL – men kan ikke 
• Manglende opbakning 
• Boligproblemer 
• Økonomiproblemer 
• Transport mv.  
 
Forslag: 3, 4, 5, (6), (7), 8, 9 & 10 

H. HVERKEN KAN ELLER VIL 
 
 

                        ? 

B
ag

g
ru

n
d
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ak
to

re
r 

(o
p
b
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n
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g
, 

ø
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n
o
m

i,
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o
lig

 m
v.

) 

Stærk E. KAN & VIL 
• Uddannelses- og erhvervsønsket 

er et afklaret valg.  
• Opbakning/socialt netværk 
 

G. KAN – men vil ikke 
• Uafklaret mht. erhvervsønske og 

uddannelsesønske 
• Ved ikke, hvad uddannelsen går ud på 
• Skoletræt?  
 
Forslag: 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 
 
 
 

Stærk Svag  
Personlige kompetencer 

(motivation, selvdisciplin mv.) 
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E. Eleven KAN & VIL, dvs. elevens personlige kompetencer er i orden,  
og baggrundsfaktorerne støtter en gennemførelse af uddannelsen.  
Uddannelsen er typisk 1. prioritet. Denne gruppe kræver mindst  
opmærksomhed, hvad angår gennemføre

F. Eleven ers lige kompetencer er OK,  
men baggrundsfaktorerne st ge
lende o

G. Eleven KAN – men vil ikke. Elevens perso  i orden, 
men eleven er ikke specielt motiveret (uafklaret). Uddannelsen er valgt ’ 
mangel af bedre’ og der er derfor ikke noget ’motivatorisk drive’.  
Når det drejer sig om at øge gennemførelsesprocenten på uddannelser-
ne, vil de største gevinster givet ligge ved øget fokus på denne gruppe.  

H. Eleven HVERKEN KAN ELLER er-
sonlige o
med, at

 
Segmenteringen skal tjene til at differentiere strategien. De praktiske per-
spektiver skal derfor – så vidt muligt – sigte på at få segment B og C (figur 
.3) over i segment A. De tilt skal til, ligger i alt væsentlighed i sko-

leregi (jf. figur 1). Tilsvarende drejer  F og G (figur 
4.4) over i segment E. De tiltag, der  G’s vedkom-

ende hovedsageligt i skoleregi. Hvad angår segment F, er der i højere grad 
le om samfundsforhold (jf. figur 4.1).  

lse.  
VIL – men kan ikke. Elevens p

øtter ikke 
on
nnemførelse (f.eks. mang- 

pbakning). 
nlige kompetencer er

 VIL. Hvis hverken de faglige eller de p
k mpetencer er til stede, er såvel elev som skole bedst tjent 
 eleven finder andre uddannelsesmuligheder.  

4 ag, der 
det sig om at få segment
skal til, ligger for segment

m
ta
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4.2 
Overs ds 
nivea ennemførelses Strategi 

 
Innov lag Elev – skole – Gennemførelses 

Praktiske perspektiver – 10 forslag til innovation 
igt over forslagene og deres sammenhæng med Elev-skole-samfun
uerne (figur 4.1) og deres sammenhæng med G

Modellen (figur 4.2). 

ations Nr.  Fors
grad samfunds 

niveau 
Strategi Modellen 

Radikal innovation  1 Flyt 10. klasse over på 
erhvervsskolerne som et 

Samfundsniveau • Egentlig uden for 
GSM, men

afprøvningsår 
 vil 

styrke alle områder 
Semi-ra

• Skolens indsats 
overordnet 

dikal 2 Det virtuelle univers – Skoleniveau • Undervisningen og 
innovation ungdomskultur i det 21. 

århundrede 
lærerne 

• Vejledning 
• Skolens miljø 

 
 3 SU-lån til voksenlærlinge Samfundsniveau • Elevernes 

baggrund 
Incremental 
innovation 
(’metode-
forbedringer’ 

4 Strategi og task force 
omkring gennemførelse på 
hver skole 

Skoleniveau • Skolens 
overordnede 
indsats 

 5 Screeningssamtaler – 
individuelt eller i grupper  

Skole-/elev-
relation 

• Elevens faglige 
kundskaber og 
forudsætninger 

• Undervisningen og 
lærerne 

• Vejledningen  
• Skolens miljø  

 6 Den sociale kontrakt Skoleniveau • Elevernes faglige 
kundskaber og 
forudsætninger 

• Undervisningen og 
lærerne 

• Vejledningen  
• Skolens miljø 

 7 Teams – gruppedynamiske 
værktøjer 

Skoleniveau  • Elevernes faglige 
kundskaber og 
forudsætninger 

• Undervisningen og 
lærerne 

• Vejledningen  
• Skolens miljø 

 8 Coaches – uddannelse af 
fastholdelseskoordinatorer 

Skoleniveau • Elevernes faglige 
kundskaber og 
forudsætninger 

• Undervisningen og 
lærerne 

• Vejledningen  
• Skolens miljø 

 9 Differentiering af 
undervisningen – 
læringsstile 

Skoleniveau • Elevernes faglige 
kundskaber og 
forudsætninger 

• Undervisningen og 
lærerne 
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 10 Intensiverede Skoleniveau, • Praktikpladser og 
et med 
irksomhed 

partnerskaber med 
praktikpladserne 

relationen til 
praktikstederne 

samspill
praktikv

4.2.1 På samfundsplan – radikal innovation 
(’strukturforbedringer’) 

orslag 1:  
se o p vsskolerne som g

 i te ovat
tradition for 10. klass rdi det kræver l 0. 

løb’ på rh f.ek  m
kan danne s annelserne på HG

niske skoler.    
 
Forslaget vil især tilgodese den gruppe unge, som er uafklarede (gruppe C i 
figur 3). For de skoletrætte vil der være større praktisk aktivitet, og samtidig 
ommer man i hø re dd d et 

gnings lø

r på det ov e samfundsniveau (strukturniveau, se figur 1) 
ermed e lses o

vores påstand, at fors ts alle om l-
ses Strategi Modellen.   
 

4.2.2 Semi-radikal innovation 
Forslag 2:  
Det virtuelle univers - ungdomskultur i det 21. århundrede
Ungdomskultur i det 21. århundrede adskiller sig mark
for blot få år siden. En væsentlig forskel er medier og brug af medier. På et 
gymnasium i Østjylland var der for nylig kraftige elevprotester mod kantinen. 
or nogle år siden ill  i

rektors kontor. I dette tilfælde opdagede ledelsen kun ved
var kraftige protester. Hele protesten foregik på Facebo
de unge har taget de nye – ikke mindst sociale - medier til sig. Flere skoler er 
også på vej ved at bruge sms, twitter mv. ved fravær (bil n 
er er stadig stor lan ed e

fremgår af flere af int suddannelsern e 
er lavt. ’Kan man ikke andet, kan man da komme på EUD.
bilag 9, skole 1). Specielt blandt indvandrere synes EUD a tus. 
(Bilag 7, skole 1).  

EUD skal naturligvis først og fremmest kvalificere til, at el
faglærte. Men denne kvalificering kan foregå på mange
opfattelse, at ’det virtuelle univers’, altså en integrering a

F
Flyt 10. klas
(Eksperimentarium).  

ver å erhver  et afprøvnin sår 

Forslaget falder  ka gorien ’radikal inn
e i folkeskolen, og fo
vervsskolern

ion’, fordi det bryder med årelang 
ovændringer. Et ’1

d r, således at klasses for
eleverne 

 e e kan 
ig et indtryk af udd

s. deles op i o ule
, SOSU og de tek-

k je  grad til at afprøve u annelserne, end man kan me
kort broby
 

for b.  

erordnedForslag 1 e
g ligger do  ud n for Gennemføre

laget vil styrke indsa
Strategi M
en på 

dellen.  Det er dog 
råder i Gennemføre

.  
ant fra ungdomskultur 

F  v e eleverne være gået  protesttog med skilte, f.eks. til 
 et tilfælde, at der 

ok. Eksemplet viser, at 

ag 2, skole 1). Me
d e dvindinger at gøre v

erviewene, at erhverv
 at ’tale d  unges sprog’. Det 

es (skolernes) imag
’ (Bilag 2, skole 1 & 
t have lav sta

 
everne kan blive 
å r  Det er vores  m de .

 f de unges medier  
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i skolens undervi ng ag, vil bidr ø
sjovere sted at være og dermed bidrage til at styrke EUD’
unge.  

ol har sammen med Det nationale forsk-
ream ved SDU udarbejdet et projektforslag (’INNOkomp’) til, 

). Forslaget om SU-lån kom frem i fokusgruppen på 

 

novation     
forbedringer’)  

 primært om skoleniveauet (figur 4.1) og i forhold til 
  

sni  og dagligd age til at g re skolerne til et 
s image blandt de 

 
DEL/Professionshøjskolen Metrop
ningscenter D
hvorledes dette kan realiseres på gymnasieniveau.  
 
Forslag 2 rammer skoleniveauet (figur 4.1) og vil i forhold til Gennemførelses 
Strategi Modellen (figur 4.2) primært have effekt i forhold til følgende om-
råder: Undervisningen og lærerne, vejledning, skolens miljø samt skolens 
indsats overordnet.  
 
Forslag 3:  
SU-lån til voksenlærlinge.  
I fokusinterviewene kom det frem, at flere voksenlærlinge har svært ved at  
få økonomien til at hænge sammen, fordi de ikke har adgang til SU-lån. Øko-
nomiske problemer er en hyppigt angivet årsag til overvejelser om at afbryde 
uddannelsen (jvf. bilag 10
skole 3. 
 
Forslag 3 er på samfundsniveau (figur 4.1) og vil i forhold til Gennemførelses 
Strategi Modellen (figur 4.2) have effekt i forhold til: Elevernes baggrund og 
elevens forudsætninger. 
 

4.2.3 På skoleplan - incremental in
(’metode

Forslag 4:  
Strategi og task force omkring gennemførelse på hver skole.  
Skolerne er generelt optaget af frafald-gennemførelsesproblematikken og  
gør en stor indsats. Der er ingen tvivl om, at man gerne vil være bedre. 
Svarene (se figurerne i bilag 2 - 8) indikerer imidlertid, at man ikke har et 
fælles billede eller en klar opfattelse af, hvad der virker.  
 
En samlet strategisk indsats kan tage udgangspunkt i Gennemførelses Stra-
tegi Modellen kombineret med den annoterede litteraturliste (se bilag 1). Her-
med er der et værktøj til både at fokusere og teoretisk underbygge indsatsen. 
Med disse redskaber vil det være muligt for den enkelte skole at lave en 
’taksonomi for gennemførelse’.  
 
orslag 4 drejer sigF

Gennemførelses Strategi Modellen til: Skolens indsats overordnet. Forslag 4
vil følgelig have effekt på de øvrige punkter, som skolen kan øve indflydelse 
på.   
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Forslag 5:  
Screeningssamtaler – individuelt eller i grupper. 

ndersøgelsen (og adskillige tidligere) viser, at der er stort frafald i starten af 
rste 

-
år. Som de unge selv ud-

ykker det: ”De er gået galt.” Konsekvensen er, at de stort set dropper ud 

e, 
ller specielt motiveret for pågældende uddannelse. Vi 

ler her primært om segmenteringskategori C og G, - elever, som kan, men 
atorisk afklarede. (De, som ikke har uddannelsen som førstevalg, 

rbindelse vil vi foreslå screeningssamtaler (opta-
 

creeningssamtaler faldt frafaldet til ca. 12 pct. Effekten bestod i, at 
e, som blev optaget, vidste, hvad de gik ind til, og at de følte sig ’personligt 

 

n screeningssamtale kan foregå individuelt (som i ovenstående eksempel) 
eller i grupper. Den kan med fordel have fokus på personlig afklaring i forhold 

introduktion til 
ype: 

n screeningssamtale kan udmærket kombineres med arbejde med lærings-

 
ndervisningen og lærerne, vejledningen og 

kolens miljø. 

oler har regler, som man søger at håndhæve, herunder ikke mindst 
omkring fravær. På skole 1 er eleverne glade for fraværsregistrering, fordi 

U
skoleåret. Nogle møder slet ikke op, andre forsvinder igen i løbet af den fø
uges tid (bilag 2, skole 1). Flere elever ved tilsyneladende ikke, hvad uddan
nelsen går ud på, eller hvordan undervisningen foreg
tr
med det samme (bilag 2, skole 1). 
 
I et gennemførelsesperspektiv må interessen især samle sig om den grupp
som ikke er afklaret e
ta
ikke er motiv
se bilag 2, skole 2). I den fo
gelsessamtaler). Skole 2 har gode erfaringer med screeningssamtaler. Der er
også andre eksempler på, at screeningssamtaler og personlige relationer vir-
ker. På markedsøkonomuddannelsen ved Købmandsskolen i Århus havde man 
for nogle år siden et frafald på ca. 33 pct. i løbet af første halvår. Efter indfø-
relse af s
d
behandlet’. Personlige relationer har potentialet til at fastholde folk, hvilket en
række uddannelser er meget bevidste om, f.eks. Henleys MBA-uddannelse.  
 
E

til indhold og arbejdsform på uddannelsen. En dialogbaseret 
skoleforløbet, eksempelvis med spørgsmål af følgende t
 

• Hvad er du god til? 
• Hvad er dine interesser – fagligt og i fritiden? 
• Hvad er dit svage punkt i forhold til skolegang? 
• Hvad vil du med uddannelsen? Hvad vil du gerne, når du er udlært? 

 
E
stile, som er omtalt nærmere under forslag 9.  
 
Forslag 5 dækker skole – elev relationen (figur 4.1) og vil i forhold til Gen-
nemførelses Strategi Modellen især have indflydelse på: Elevernes faglige
kundskaber og forudsætninger, u
s
 
Forslag 6:  
Den sociale kontrakt.  
Alle sk
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”Flertallet har det sådan, at hvis ikke der er registrering, så bliver man væk, 
 gider.” At fravær er et problem, fremgår flere steder i analysen 

 
ks. forvente af skolen, at kvaliteten af 

ndervisningen er i orden, at undervisningen starter til tiden, at skolen tilbyder 

, 

 

e støtte fra 
verken familie eller venner. Vores forslag er derfor at organisere ’gennem-

eams skal have til opgave at hjælpe hinanden med  
drøftelser af fremdrift’. 

r sig selv og for hin-

- 
 hjælpe gennem en vanskelig 

eriode. Man vil populært sagt ’ikke svigte holdet’ og får omvendt kollegial 
ke 
et, 

 måske virtuelt). Næst efter grundforløbet sker det største fra-
ld i første praktikperiode. I fokusgrupperne (1B) kom det frem, at man på 

t har brug for hinanden, fordi man har brug for at tale om, hvor-
ladsen.  

når man ikke
(bilag 3, skole 2).  
 
I England har man gennem flere år arbejdet med at lave individuelle aftaler 
med elever og studerende. Den sociale kontrakt afstemmer forventningerne  
og nedfælder, hvad hver part kan forvente af hinanden. Eksempelvis at skolen 
forventer, at eleven deltager aktivt i undervisningen, afleverer sine opgaver,
kommer til tiden osv. Eleven kan f.e
u
sociale aktiviteter osv.  
 
Selvom en sådan proces kræver tid, er det vores opfattelse, at det er lønsomt
fordi forventningerne er blevet afstemt. Bl.a. fokusinterviewene peger på, at 
en række elever starter på EUD uden reelt at vide, hvad uddannelsen går ud 
på. Mulighederne for at sikre, at de gennemfører, øges efter vores opfattelse 
betydeligt ved en forventningsafstemning som i den sociale kontrakt. Den 
sociale kontrakt vil måske med fordel kunne kombineres med uddannelses-
planen (’den individuelle logbog’). 
 
Forslag 6 ligger i skoleregi og vil i forhold til Gennemførelses Strategi Modellen
især have indflydelse på: Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger, 
undervisningen og lærerne, vejledningen og skolens miljø. 
 
Forslag 7:  
Teams – gruppedynamiske værktøjer. 
Eleverne påpeger selv, at opbakning og støtte er vigtig for gennemførelse 
(bilag 9, skole 1 og 2). Mange elever har imidlertid ikke denn
h
førelsesteams’. Sådanne t
at gennemføre uddannelsen gennem ’regelmæssige 
Eleverne skal med andre ord trænes i at tage ansvar fo
anden. Heri vil også ligge en vigtig kvalificering til arbejdslivet.  
 
Fra organisations- og gruppepsykologien er det velkendt, at et stærkt gruppe
tilhørsforhold styrker motivation og er med til at
p
opbakning, når man selv har brug for det. Med sådanne teams tænker vi ik
på ad hoc-grupper, som typisk sammensættes til opgaveløsning i et fag. D
vi foreslår, er teams som i princippet fungerer i hele forløbet – også i praktik-
perioderne (her
fa
skoleopholde
dan det går på arbejdsp
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Nogle uddannelsesinstitutioner, bl.a. flere universiteter har med succes etab-
leret læsegrupper, som bidrager til fastholdelse. Med det faglige udgangspunk
bliver det ofte til et 

t 
socialt fællesskab, som også sikrer, at der er kammerater, 

er medvirker til gennemførelse. Skole 4 har klynger på 10 – 12 elever, men 

llen 

ne, vejledningen og skolens miljø. 

. 
der 
er 

 en person, der ikke har lærerfunktion, ofte 
r bedre til at snakke med de unge, fordi ”coachen ikke har noget i klemme. 

r.  

anset hvor gode lærerne er til at snakke med eleverne, vil der altid være et 
hold, fordi det er læreren, der skal bedømme elevens faglige 

n rolle. Coachen tillægges ikke mindst 
k-

u-
t 

ifferentiering af undervisningen – læringsstile.  

d
ifølge fokusgruppeinterviewet fungerede de ikke helt tilfredsstillende. Det er 
nærliggende at antage, at de er for store. Ud fra en gruppedynamisk betragt-
ning bør de nok være på fem - syv elever.  
 
Forslag 7 ligger i skoleregi og vil i forhold til Gennemførelses Strategi Mode
især have indflydelse på: Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger, 
undervisningen og lærer
 
  
Forslag 8:  
Coaches – uddannelse af fastholdelseskoordinatorer.  
De personlige relationer – kontakt til voksne – spiller en stor rolle for de unge
Vejlederne, kontaktlærerne og lærerne udfører et stort arbejde. Alligevel ty
flere erfaringer på, at der er behov for en yderligere indsats. Nogle fremhæv
(bilag 2, skole 2), at en coach, dvs.
e
Læreren skal bedømme, det skal coachen ikke.” Ikke mindst den uformelle 
snak på gange og i pauser tilskrives effekt med henblik på at fastholde eleve
 
U
asynkront for
præstationer. Her har coachen en ande
betydning i forhold til de elever, som ikke har et stærkt netværk med opba
ning (manglende voksenkontakt, se figur 4.4) (bilag 2, skole 2).  
 
Erfaringerne med coaches synes at være rigtigt gode (bilag 2, skole 2). Også 
andre erhvervsskoler har haft rigtigt gode erfaringer med coaches (bl.a. dok
menteret i projekt SAMlær). Nærværende analyse giver ikke mulighed for a
konkludere, om ordningen er udbredt.  
 
På praktikpladserne kan en instruktørordning have samme funktion. De prak-
tikpladsansvarlige i forbindelse med skole 1 og 3 omtaler sådanne ordninger 
som succesfulde. 
 
Forslag 8 er primært i skoleregi og vil i forhold til Gennemførelses Strategi 
Modellen især have indflydelse på: Elevernes faglige kundskaber og forudsæt-
ninger, undervisningen og lærerne, vejledningen og skolens miljø. 
 
 
Forslag 9:  
D
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Fokusgrupperne efterlyser mere selvstændigt arbejde (bilag 9, skole 1). På 
spørgsmålet om, hvad der betyder noget for deres gennemførelse, kommer 
’differentiering af undervisningen’ ind som en topscorer i fokusinterviewene. 
Eleverne vil gerne arbejde mere i grupper (bilag 9, skole 1) og vil gerne, at de
tages større hensyn til den enkeltes forudsætninger. Spørgsmålet er dog, om
skolerne er gearet til dette? En lærer udtrykker det således: Vores system er 
ikke gearet til den enkelte. De fleste lærere 

r 
 

forbereder sig til holdundervis-
ing.” (Bilag 4, skole 2).  

kt 
 så interessant 

an være et udgangspunkt i elevernes læringsstile1. Forståelsen af, at vi alle 
r forskellige måder at lære på, har vundet stærkt frem i de seneste år, ikke 

. Herhjemme har denne forståelse endnu ikke den helt store ud-
iden med LæringsPro-

lse 

g 

tensiverede partnerskaber med praktikpladserne.  

nterviewene og i surveyundersøgelsen 
lkendegiver eleverne (bilag 9 og 10), at mangel på praktikplads er en væ-

er er også flere tilkendegivelser af, at eleverne i praktikperioden ’føler sig 

n mester siger: ”Jeg higer efter mere kontakt med TS. Vi kan udvikle det 
eget mere. ..  .Det styrker samspillet, når virksomheden kommer ud på  

n
 
Eleverne ønsker således en mere individuel undervisning. Et omdrejningspun
i dette kan være differentiering efter fagligt niveau. Men nok
k
ha
mindst i USA
bredelse. Nogle handelsskoler arbejdede for nogle år s
filen©, men fandt, at det var svært at få lærerne til at inddrage læringsstile i 
undervisningen.  På det seneste har flere folkeskoler (i bl.a. Vejle og Århus 
kommuner) taget læringsstile (Dunn & Dunn’s) i anvendelse og tilsyneladende 
med stor succes.  
 
En læringsstils analyse (test) giver både underviser og elev en fælles forståe
af, hvad der betyder noget for den enkelte i forbindelse med læreprocesserne.  
 
Forslag 9 er i skoleregi og vil i forhold til Gennemførelses Strategi Modellen 
især have indflydelse på: Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger o
undervisningen og lærerne. 
 
Forslag 10:  
In
Skolerne gør en stor indsats med at opfordre eleverne til at søge praktikplad-
ser og bidrage til at skaffe praktikpladser (bilag 5). På nogle områder er det 
svært at skaffe praktikpladser, medens man på andre (f.eks. Food) har van-
skeligt ved at skaffe elever nok. I fokusi
ti
sentlig årsag til ikke at gennemføre uddannelsen eller til overvejelser om af-
brydelse af uddannelsen.  
 
D
ensomme’ og mangler nogen at snakke med om, hvordan det går (bilag 9, 
skole 1). Der foregår et stort frafald i praktikperioden.  
 
E
m

                                                 
1 Vedr. læringsstile, se f.eks.: David Kolb: Learning Style Inventory, 1976, Dunn & Dunn: Learning Styles Inservice System, 1999 og 
Hans Chr. Ralking: Beskrivelse af tænke- og læringsstile, 2006.   
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skolen og ser, hvad de laver.” (Bilag 4, skole 2). Den samme mester besøge
systematisk sine elever på skolen i skoleperioden for at vise, at han interes-
serer sig for, hvad de lærer.  
 
At dømme ud fra interview med mestrene har frafald i praktikperioden typisk 
ikke så meget at gøre med de faglige kvalifikationer (kategori B), men i høje-
re grad med de personlige kompetencer (selvdisciplin, som at møde til tiden
mv.) eller private og socia

r 

 
le forhold (stoffer, økonomi mv.). På skole 4 har 

an grundlæggende undervisning i, hvordan en arbejdsplads fungerer. To 

ig kontakt til skolens coach 
 Besøg af kontaktlærer (coach) på virksomheden i praktikperioden 

orslag 10 angår samspillet mellem skole og praktikvirksomhed, kernen i EUD. 
el-

m
mestre giver udtryk for, at opbakningen er utrolig vigtig. En af mestrene er 
begyndt at tage en snak med faderen, før han antager en elev (skole 2).  
 
Et intensiveret partnerskab kan f.eks. indeholde elementer som: 
 

 Undervisning i, hvordan en arbejdsplads fungerer 
 Netværk mellem eleverne fra skolen (se forslag 7 om teams) 
 Andre tiltag omkring opbakning, f.eks. mestres besøg på skolen 
 Regelmæssige ’state-of-the-art samtaler’ på praktikpladsen 
 Regelmæss

 Aktiv inddragelse af de praktikpladsansvarlige i undervisningen.  
 
F
I forhold til Gennemførelses Strategi Modellen vil forslaget især have indflyd
se på: Praktikpladser og samspillet med praktikvirksomheden.  
 
 
 
 



Bilag 1 

Annoteret litteraturliste til Frafald og gennemførelse 
 

Rapporter 

1) Hummelgaard, Hans, Leif Husted, Helena Skyt Nielsen, Michael 
Rosholm og Nina Smith (2002), Uddannelse og arbejde for 
andengenerationsindvandrere, AKF Forlaget, Rapport (58 sider). 
 
Fokus  
Tilvejebringe væsentlig ny viden om hvilke forhold, der er af betydning for 
andengenerationsindvandreres uddannelsesvalg og arbejdsmarkedskarriere. 

Metode  
Forløbsregistre for sociale processer og boligforhold for henholdsvis 10 % af 
befolkningen og alle efterkommere og indvandrere i Danmark. De er baseret 
på registre i Danmarks Statistik.  

Resultater  
Knap halvdelen af de unge mandlige efterkommere og godt en tredjedel af de 
kvindelige efterkommere har hverken fuldført eller er i gang med en 
kompetencegivende uddannelse. Det er meget afgørende for de unges videre 
succes på arbejdsmarkedet, at de fuldfører en uddannelse. De unges succes i 
uddannelsessystemet afhænger af uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige 
ressourcer, holdninger, normer mv. i såvel familien som den etniske gruppe. 
Efterkommerne har vanskeligere ved at finde praktikplads end andre unge. Det 
synes vanskeligere at finde praktikpladser til indvandrere inden for de 
områder, hvor praktikanterne er synlige, fx servicebrancher som 
autoværksteder og frisørsaloner. Efterkommerne får ikke lønmæssigt så meget 
ud af at uddanne sig som danske unge. 

Anvisninger  
At styrke den personlige vejledning i skolesystemet. En forbedret vejledning 
over for de unge i selve uddannelsessystemet. Behov for en holdningsændring 
i befolkningen som helhed. Behov for initiativer med henblik på at fjerne 
diskriminationen på arbejdsmarkedet.  
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2) Mehlbye, Jill, Pauline Hagensen, Tue Halgreen (2000), Et frit 
valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen – 
om danske unge og unge fra etnisk minoriteter. AKF Forlag, 
rapport. (160 sider). 
 
Fokus  
Unges valg af ungdomsuddannelse med særligt fokus på de etniske 
minoriteter. Belysning af baggrunden for de valg, de unge træffer med hensyn 
til uddannelse og erhverv efter folkeskolen og dermed de barrierer, der kan 
være årsag til, at nogle unge, og især unge fra etniske minoriteter, aldrig 
opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Metode  
Fire spørgeskemaundersøgelser i form af en årlig undersøgelse i årene 1996-
1999 fra de unge gik henholdsvis i 9. eller 10. klasse og to-tre år frem. 
Derudover er der afsluttende i 1999 gennemført 15 kvalitative interview med 
udvalgte unge. De unge i undersøgelsen kommer fra fire meget 
”indvandrertætte” kommuner – Ishøj, Brøndby, Karlebo og Farum. 
Resultat  
Der er tre faktorer, som især gør sig gældende for de unges valg af 
uddannelse eller erhverv, og som er med til at skabe et ulige mønster i 
rekrutteringen til ungdomsuddan-nelserne, nemlig etnisk baggrund, køn og 
social arv.  
 

3) Bonnerup, Erik (Formand) m.fl. (2004). Udlændinges vej 
gennem uddannelsessystemet. København: Tænketanken om 
udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. (267 sider) 
(Rapporten bygger bl.a. på baggrundsrapporten ”Indvandreres 
og efterkommeres uddannelse”, der er udarbejdet af Amternes 
og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) for Tænketanken. 
Desuden bygger rapporten på baggrundsnotatet ”Etniske 
minoritetsunges frafald fra erhvervsuddannelserne”, der er 
udarbejdet af AKF.) 
 
Fokus  
Analyse af unge udlændinges uddannelsesforløb og forklaringerne på, hvorfor 
de unge udlændinge har dette uddannelsesforløb. 

Metode  
Forløbsanalyse, statistiske analyser og interviewundersøgelsen blandt 
ungdoms- og studievejledere. 
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Resultater  
Analyserne i denne rapport viser, at der vil være betydelige fordele ved at 
nedbringe udlændinges høje frafald ikke mindst fra de erhvervsfaglige 
uddannelser, herunder erhvervsuddannelserne. 

Anvisninger  
Praktisk orienteret fagpakke i 8. og 9. klasse. 10. klasse på erhvervsskolerne. 
Bedre uddannelsesvejledning af de unge og deres forældre. Målrettede 
uddannelsesplaner. Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog. 
Lektiehjælp og mentorordninger. Efteruddannelse af lærerne på 
erhvervsuddannelserne. Lempelse af boglige krav på erhvervsuddannelserne. 
Sammenligning af erhvervsskolernes resultater. Forøgelse af antallet af 
praktikpladser og skolepraktikpladser. Kontaktlærerne skal motivere 
udlændinge til at søge praktikplads. Mentor på praktikstederne. 
 

4) Pedersen, Michael Svendsen, Annegrethe Ahrenkiel, Morten 
Smidstrup (2006). Når man ikke kender historien – rapport om 
erfaringer med initiativer med særligt fokus på integration af 
flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU. Roskilde: Roskilde 
Universitetscenter. (82 sider). 
 
Fokus  
En gennemgang af de initiativer, der er udarbejdet inden for rammerne af 
”Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i 
EUD og AMU”, med henblik på at vurdere muligheder for i praksis at bidrage til 
læreprocesser, der kan fastholde flygtninge og indvandrere samt ’praktisk 
orienterede elever’ i et uddannelsesforløb. 

Metode  
Oplysninger om initiativerne stammer fra initiativbeskrivelserne, som er 
indsendt til Undervisningsministeriet fra de deltagende skoler, samt fra 
midtvejsrapporter og afsluttende rapporter. Desuden er der indhentet 
oplysninger i forbindelse med møder i Skolekontaktgruppen, der har bestået af 
repræsentanter fra de deltagende skoler samt repræsentanter fra 
Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Endelig er der foretaget 
interview med initiativansvarlige og elever på udvalgte skoler, enkelte steder 
suppleret med observation. 

Resultater  
I rapporten bliver der fokuseret på erfaringerne med de enkelte typer af 
initiativer med henblik på at uddrage nogle idéer til best practice. I henhold til 
at løse modsætningen mellem initiativernes forskellighed og ønsket om at 
uddrage nogle generaliserbare erfaringer er fire ud af de i alt 13 initiativer 
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valgt ud som fokus-initiativer, der er eksemplariske for en bestemt initiativ-
type. De fire initiativtyper er: Initiativtype 1: Individualisering og fleksibilitet, 
Initiativtype 2: Kombination af praktik og teori, Initiativtype 3: Praksisnær 
læring, Initiativtype 4: Dansk som andetsprog. 

Anvisninger  
Et skift i synsvinkel fra et mangelsyn til et ressourcesyn. Et skift i synsvinkel 
fra eleven som objekt for et kompetenceløft til eleven som subjekt for sin egen 
læringsproces. Udvikling og anvendelse af den personlige uddannelsesplan. 
Styrket brug af kontaktlærer. Styrket brug af erhvervs- og 
uddannelsesvejleder. Differentiering af undervisningen. 
 

5) Pedersen, Michael Svendsen, Morten Smidstrup (2006). 
Hvordan fastholder man tosprogede elever og praktisk 
orienterede elever i erhvervsuddannelse? Roskilde: Roskilde 
Universitetscenter. (18 sider) (Denne publikation er en brochure 
og bygger på rapporten ”når man ikke kender historien” af 
samme forfattere). 
 
Dette hæfte indeholder lærerige erfaringer, der kan skabe en bedre praksis. De 
er resultatet af en række erhvervsskolers arbejde med særligt tilrettelagte 
uddannelsestilbud, der har haft til formål at skabe gode læringsrammer for 
tosprogede og praktisk orienterede elever – tilbud, der alle holder sig inden for 
rammerne af lovgivningen for erhvervsuddannelserne. Derfor kan de også 
uden problemer afprøves af andre erhvervsskoler, der vil give deres 
tosprogede og praktisk orienterede elever et ekstra læringsløft. Lærerige 
erfaringer er dyrebare, men har kun værdi, hvis de omsættes til praksis. 
Erfaringerne, der her viderebringes, kan forhåbentligt inspirere til udvikling af 
en stadig bedre praksis, der kan føre til mindre frafald af elever, og til at 
eleverne gennemfører deres uddannelse 

6) Pedersen, Michael Svendsen, Annegrethe Ahrenkiel, Morten 
Smidstrup, Kirsten Larsen (2006). At gøre en forskel – rapport 
nr. 2 over erfaringer med initiativer med særligt fokus på 
integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU. 
Roskilde: Roskilde Universitetscenter. (135 sider). 

Fokus  
Dette er den anden rapport om de særligt tilrettelagte forløb. Den første 
rapport, ”…når man ikke kender historien” (og den tilhørende pixiudgave: 
”Gode erfaringer, bedre praksis”),  indeholder en evaluering af første runde af 
initiativer, mens nærværende rapport, der også omfatter anden runde af 
initiativer, er en redigeret og udvidet udgave af den første rapport.  
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Metode  
Der er gennem interview med initiativansvarlige og elever, observationer af 
undervisning og lærermøder samt inddragelse af de initiativansvarliges 
evalueringsrapporter foretaget en analyse af deltagernes for-forståelse samt 
deres oplevelser og tolkninger af egne erfaringer. 

Resultater  
I denne rapport er der udvalgt fem fokusinitiativer, der er eksemplariske for en 
bestemt initiativ-type. De fem initiativtyper er: Initiativtype 1: 
Individualisering og fleksibilitet, Initiativtype 2: Kombination af praktik og 
teori, Initiativtype 3: Praksisnær læring, Initiativtype 4: Dansk som 
andetsprog, Initiativtype 5: Lærerudvikling. På denne baggrund er der i 
forbindelse med gennemgangen af de enkelte initiativer givet nogle bud på 
best practice. 

Anvisninger  
Det gør en forskel, om man betragter elevernes læringsprocesser fra et 
institutionelt perspektiv eller et deltagerperspektiv, om man ser eleverne som 
objekter for et kompetenceløft eller som subjekter for deres egen 
læringsproces, at den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i 
elevens forudsætninger, at den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven 
mulighed for at blive inkluderet i læringsfællesskaber, at eleverne kan sætte 
deres deltagelse i læringsfællesskabet ind i sin biografiske udvikling, at der 
skabes en sammenhæng mellem elevernes individuelle ønsker og behov og 
læringsfællesskaber, at der skabes en pædagogisk-baseret balance mellem 
privatliv, skoleliv og arbejdsliv, at der er en afklaret holdning til forholdet 
mellem den ordinære undervisning og de særligt tilrettelagte initiativer, at 
erfaringerne fra initiativerne bliver gjort til en del af skolens normale praksis, 
om dansk som andetsprog betragtes som redskab til kommunikation eller som 
en kommunikativ kompetence, at der i relation til udviklingen af læringsrum 
for en stadigt mere forskelligartet elevskare også foregår en professionel 
lærerudvikling med henblik på udviklingen af en mangfoldighedspædagogik, at 
der er betydningsfulde voksne i de unges skoleliv, at der på skolen som helhed 
skabes et miljø for lighed og mangfoldighed,  

7) Pedersen, Michael Svendsen (2006). Hold fast – initiativer til 
fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i 
erhvervsuddannelserne. København: Undervisningsministeriets 
temahæfteserie nr. 10-2006. (41 sider). 

Fokus  
Hæftet bygger på to rapporter med erfaringsopsamling fra initiativer, der blev 
gennemført i 2004-2006. Titlen på den første rapport er “…når man ikke 
kender historien”, og den tilhørende korte udgave “Gode initiativer - bedre 
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Metode  
Indsamlingen af erfaringer fra initiativerne bygger på skolernes egne 
beskrivelser og evalueringer af deres initiativer, men først og fremmest på 
interview med lærere, vejledere, koordinatorer og elever, hvori de har givet 
deres egen fremstilling af, hvad der for dem har været betydningsfuldt ved at 
deltage i eller være tilknyttet initiativerne. 

Resultater 
Skal man prøve at fastholde eleverne i uddannelse, er der altså brug for 
initiativer, som sætter ind på flere områder: Uddannelsernes organisering, Den 
pædagogiske tilrettelæggelse, Vejledningen, Det sociale miljø, Forholdene til 
og i praktikvirksomheden, Kontakten til familien.

8) Jensen, Ulla Højmark, Freya Sloth Hansen (2006). Etniske 
minoritetsunge i Roskilde – hvem er de og hvad kan der gøres for 
at flere får en uddannelse? Forskningsenheden i vejledningen, 
Roskilde: Danmarks pædagogiske Universitet. (49 sider). 

Fokus  
Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på etniske minoritetsunge i 
Roskilde Kommune for at kunne kvalificere kommunens grundlag for 
beslutninger, der omhandler de etniske minoritetsunge. Der er fokus på 14-20-
årige ikke-behandlingskrævende etniske minoritetsunge. 

Metode  
Notatet bygger på resultaterne fra en mindre interviewundersøgelse af 
udvalgte vejledere, lærere, pædagoger og enkeltpersoner med tæt kontakt til 
de etniske minoritetsunge i Roskilde Kommune, men inddrager også andre 
relevante undersøgelser. 

Resultater  
Af central betydning for de unges individuelle muligheder nævner de 
professionelle bl.a. forældrenes uddannelsesniveau, andelen af etniske 
minoriteter i de unges boligområde/brugen af dansk sprog i hverdagen, 
forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og dialogen med 
uddannelsesinstitutionerne, den enkelte unges grundskoleerfaringer og 
erfaringer fra specialtilbud og f.eks. brobygningstilbud. Derudover spiller køn 
en rolle, idet pigerne i mindre omfang end drengene opleves som havende 
problemer i skolesystemet. De professionelle opdeler de etniske 
minoritetsunge i tre overordnede grupper: De sent ankomne unge, de 
velfungerende unge, der er født og opvokset i Roskilde, og de unge, der er født 
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og opvokset i Roskilde og opleves som havende vanskeligheder i 
uddannelsessystemet.  

Anvisninger  
Styrkelse af sprog og det faglige niveau. Styrkelse af netværk mellem skole og 
hjem og mellem danske og etniske minoritetsunge. Styrkelse af 
undervisningsformer og – metoder, der kan rumme etniske minoritetsunge. 
Styrkelse af den opsøgende vejledning og af de kommunale 
samarbejdsrelationer. 

9) Jensen, Ulla Højmark, Bo Tovby Jørgensen (2005). 
Baggrundsrapport I – Det vigtigste i livet er at få en uddannelse 
– undersøgelse af etniske minoritetsunges frafald fra 
erhvervsuddannelserne. København: AKF. (289 sider). 
(Rapporten er baggrundsrapport til publikationen ”Udlændinge 
på ungdomsuddannelserne – frafald og faglige kundskaber”). 

Fokus  
I denne rapport er det målet at få de unge i tale og således gå bag om tallene 
og belyse årsager til det høje frafald blandt etniske minoritetsunge på 
erhvervsuddannelserne i et ungeperspektiv. 

Metode  
Vi har opsøgt de unge på uddannelsesinstitutionerne, vi har opsøgt 
virksomheder, der potentielt kunne aftage de unge, og vi har ikke mindst 
interviewet en lang række unge (danske og etniske minoritetsunge) samt 
nogle forældre til etniske minoritetsunge. I alt bygger denne undersøgelse på 
42 individuelle kvalitative interview med strategisk udvalgte personer og 
kontakt og dialog med yderligere 131 unge på forskellige 
uddannelsesinstitutioner. 

Resultater  
I rapportens hovedkonklusion peges der på forskellige årsager til frafald, som 
er fælles for en stor gruppe af etniske minoritetsunge på 
erhvervsuddannelserne såsom fejlvalg, studievejlederne på 
erhvervsuddannelserne og i folkeskolen, socioøkonomisk baggrund og 
problemer i familien. I interviewene med etniske minoritetsunge, der er faldet 
fra deres erhvervsuddannelse, viser der sig et tydeligt mønster i forhold til at 
forklare frafaldet. To årsagsforklaringer går igen: Praktikpladsproblemet og 
problemer med de faglige krav på uddannelserne.  
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10) Colding, Bjørg (2003). Baggrundsrapport II – En 
sammenligning af udlændinges og danskeres karakterer fra 
folkeskolens afgangsprøver og på de gymnasiale uddannelser. 
København: AKF. (60 sider). (Rapporten er baggrundsrapport til 
publikationen ”Udlændinge på ungdomsuddannelserne – frafald 
og faglige kundskaber”). 

Fokus  
I dette notat præsenteres beskrivende analyser af karakterer fra folkeskolens 
afgangsprøver og eksamenskvotienter på de gymnasiale uddannelser; hvordan 
de varierer mellem forskellige etniske grupper og mellem kvinder og mænd, 
ligesom sammenhængen mellem de gymnasiale eksamenskvotienter og den 
unges efterfølgende valg med hensyn til videre uddannelse eller beskæftigelse 
vil blive undersøgt.  

Metode  
Datagrundlaget for analyserne er AKF’s registre for 10 % af den danske 
befolkning og samtlige indvandrere og efterkommere.  

Resultater  
Der er signifikante forskelle på de etniske gruppers karakterer. Danskere, 
vietnamesere og iranere får de højeste karakterer, og indvandrere, der er 
kommet til Danmark i alderen 6-12, tyrkere og libanesere, får de laveste 
karakterer. Der er til gengæld ikke signifikant forskel på efterkommere og 
indvandrere, der er kommet til Danmark i alderen 0-5 år. Kvinder får generelt 
bedre karakterer i dansk end mænd, mens kønsforskellene i matematik er 
mindre entydige. Antallet af minoritetsunge, der fuldfører en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, kunne utvivlsomt øges, hvis deres 
faglige færdigheder kunne forbedres. 
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11) Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i 
Danmark i samarbejde med Amternes og Kommunernes 
Forskningsinstitut (2005). Udlændinge på 
ungdomsuddannelserne – frafald og faglige kundskaber. 
København: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og 
integration. (70 sider). (Rapporten bygger på rapporterne 
”Baggrundsrapport I – Det vigtigste i livet er at få en uddannelse 
– undersøgelse af etniske minoritetsunges frafald fra 
erhvervsuddannelserne” og ”Baggrundsrapport II – En 
sammenligning af udlændinges og danskeres karakterer fra 
folkeskolens afgangsprøver og på de gymnasiale uddannelser”). 

Fokus  
Da Tænketankens femte rapport, ”Udlændinges vej gennem 
uddannelsessystemet”, viste, at frafaldsproblemet blandt unge indvandrere og 
efterkommere er størst på erhvervsuddannelserne, har denne nye rapport 
fokus på frafaldet på disse uddannelser. 

Resultater  
De væsentligste forklaringer på frafaldet er, at en stor del af de unge 
indvandrere og efterkommere har problemer med de faglige krav på 
erhvervsuddannelserne, og at mange af de unge – delvist i sammenhæng 
hermed – har svært ved at få en praktikplads. Frafaldet skyldes derimod kun i 
beskedent omfang, at de unge udlændinge ønsker at skifte til en anden 
uddannelse. De unge giver endvidere i høj grad udtryk for at være motiverede 
til og fokuserede på at få en uddannelse. De faglige problemer hænger for 
mange af de unge indvandrere og efterkommere bl.a. sammen med dårlige 
danskkundskaber. Disse faglige og sproglige problemer er i høj grad resultatet 
af, at de unge udlændinge ikke kan få lektiehjælp og ikke får udviklet deres 
danskkundskaber i hjemmet, da mange af de unge har forældre med et lavt 
uddannelsesniveau, en ringe arbejdsmarkedstilknytning og dårlige 
danskkundskaber.  

Anvisninger 
Rapporten indeholder en række anbefalinger til tiltag, som kan medvirke til at 
mindske de barrierer, der hindrer unge udlændinge i at gennemføre en 
erhvervsuddannelse, fx obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og 
lektiehjælp for de elever på erhvervsuddannelserne, som har behov for det, 
kontaktlærerne skal motivere udlændinge til at søge en praktikplads, og 
antallet af skolepraktikpladser skal forhøjes inden for områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. 
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12) Esbjerg Handelsskole, Niels Brock Copenhagen Business 
College (2004). Erfaringer fra forsøg med undervisning af unge 
flygtninge og indvandrere. København. (111 sider).  

Fokus  
Publikationen beskriver erfaringerne med undervisningsforsøg af 1 til 3 års 
varighed for 
16-25-årige flygtninge og indvandrere i en 4-årig periode fra 1999-2003. 

Metode  
Forsøgene har været forankret på 10 erhvervsskoler. Forsøgsforløbene har 
været individuelt sammensat af undervisning på erhvervsskoler, 
produktionsskoler, ungdomsskoler og sprogcentre. Knapt 1.100 unge i 
målgruppen har deltaget i forsøgene. 

Resultater  
De enkelte forsøg har på forskellig vis søgt at designe forløbene under 
hensyntagen til de forskellige elevgrupper. Elevgrupperne har dels været 
forskellige i de forskellige forsøg, f.eks. har der i nogle områder været en 
overvægt af unge kriminelle fra meget belastede miljøer, i andre områder en 
overvægt af efterkommere, der lever isoleret i en etnisk kontekst, og i andre 
områder en overvægt af flygtningeunge. Herudover er det en hovederfaring, at 
unge indvandrere og flygtninge vanskeligt lader sig etikettere. I alle forsøg har 
man set varierende engagement hos eleverne, og det er nødvendigt at 
socialisere eleverne ind i uddannelsessystemet, både mht. egentlige 
uddannelsesmæssige kompetencer såsom at kunne løse opgaver, når læreren 
vender ryggen til, læse lektier og slutteligt at tage ansvar for egen læring. 

Anvisninger  
Socialisering er det springende punkt, for man kan ved tilstrækkelige 
ressourcer lære eleverne det nødvendige pensum, men det er strengt 
nødvendigt også at lære dem at agere og navigere selvstændigt i det ret frie 
danske uddannelsessystem.  

13) PLS Rambøll (2004). Evaluering af forsøget med 
undervisningstilbud af 1 til 3 års varighed til 16-25-årige 
flygtninge og indvandrere – evalueringsrapport. København. (171 
sider).  

Fokus  
Undervisningsministeriet har bedt PLS RAMBØLL evaluere ministeriets forsøg 
med undervisningstilbud af 1 til 3 års varighed til 16-25-årige flygtninge og 
indvandrere, som er gennemført fra primo 1999 til udgangen af 2003. 
Nærværende rapport beskriver resultaterne af denne evaluering, som er 
gennemført i perioden november 2002 til januar 2004. 
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Metode  
Evalueringen er baseret på såvel kvantitative som kvalitative datakilder. 

Resultater  
Evalueringens formål er dels af kunne bruges som inspirationskatalog/oplæg til 
skoler og kommuner, kunne formulere ’best practice’ på såvel samarbejdet 
mellem parterne som på, hvordan uddannelsesforløb tilrettelægges bedst 
muligt for målgruppen, dels skal evalueringen undersøge, hvorvidt forsøgets 
målsætning er opfyldt. I rapporten foretages der en evaluering ud fra 
forskellige kriterier; effekt på målgruppen, effekt på uddannelsestilbuddet, 
effekt på de deltagende skoler. Forsøgenes indhold og opbygning er beskrevet 
fra start til slut, dvs. fra visitation til udslusning. 

Anvisninger  
I alt 10 forslag til god praksis er udviklet med afsæt i evalueringen: Valg af 
målgruppe, hvor uddannelse er et realistisk perspektiv. Udvikling af 
visitationsprocedurer samt indledende afklaringsforløb. Etablering af gode 
visitationskanaler. Udvikling af tiltag, som øger kontakten til det ordinære 
skolemiljø. Kompetenceudvikling af undervisere og vejledere er nødvendig. 
Udvidet voksenstøtte i form af tutorordning. Tættere samarbejdsrelation til 
kommunerne og elevens netværk i øvrigt. Udslusning og opfølgning, der giver 
mulighed for at støtte de unge i overgangen fra projektet til det ordinære 
system. Samarbejdet styrker kvaliteten i undervisningstilbuddet til de unge. 
Uddannelsestilbud i erhvervsskole-regi er til gavn for de unge.  

14) PLS Rambøll Management (2005). Undersøgelse af forældre 
og vejledning – forældre til tosprogede børn. København: 
Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. (52 sider).  

Fokus  
Denne undersøgelse handler om forældrenes rolle i forbindelse med deres 
tosprogede børns valg af uddannelse og arbejde. 

Metode  
Undersøgelsen bygger på telefoninterview med 544 forældre til tosprogede 
børn med børn i alderen 13-19 år. Derudover er der gennemført to 
fokusgrupper med forældre i København samt fire dybdegående 
telefoninterview med forældre bosiddende i Jylland. 

Resultater  
En analyse af respondenternes uddannelsesniveau og beskæftigelsesniveau 
viser, at en stor del af børnene kommer fra hjem uden en udpræget 
uddannelsestradition og med en marginal position på arbejdsmarkedet. 
Forældrene til tosprogede børn har et meget højere ambitionsniveau på vegne 
af deres børn end dansksprogede forældre. Forældrene til tosprogede børn har 

  11



mindre viden om uddannelsessystemet end dansksprogede forældre. Forældre 
til tosprogede børn foretrækker i højere grad end dansksprogede forældre at få 
deres viden gennem personlige samtaler. Undersøgelsen viser, at forældre til 
tosprogede børn overordnet er positive over for mulighederne i det danske 
uddannelsessystem. Størsteparten lægger endvidere ikke vægt på 
familietraditioner ved børnenes valg af uddannelse, selv om hensynet til 
traditioner er mere udbredt end blandt dansksprogede forældre. 

15) Mortensen, Heidi Graff, Lene Poulsen (1998). Uddannelse og 
integration – en antologi om etniske minoriteter. København: 
Undervisningsministeriet, FoU-publikation Nr. 6 - 1998. 

Fokus  
Formålet med denne publikation er at bidrage til yderligere afklaring og 
inspiration ved at sætte fokus på hidtidige erfaringer og perspektiver af 
betydning for erhvervsskolernes arbejde med at understøtte etniske 
minoriteters uddannelsesforløb. 

Metode  
Hovedvægten i publikationen er lagt på formidling af konkrete erfaringer af 
relevans for emnet, men derudover belyses en række problemstillinger af mere 
principiel karakter. 

Resultater 
I nærværende artikelsamling bliver det atter en gang understreget, at der 
foregår forskelsbehandling mellem danske ansøgere og etniske minoriteter i 
forbindelse med jobsøgning. Skolepraktikordningen er mange af de etniske 
minoriteters "redning" og kan som sådan være en mulighed for en senere 
tilknytning til en ordinær praktikplads. Det er en udfordring for de danske 
skoler og ungdomsuddannelser at praktisere undervisning og vejledning med 
et multikulturelt udgangspunkt. På trods af særligt tilrettelagte forløb med de 
bedste intentioner ser det ud til, at der sker en række kulturelle misforståelser 
mellem unge og lærere/vejledere. 

Anvisninger  
Familiens indflydelse på uddannelsesvalget, dens manglende kendskab til det 
danske uddannelsessystem samt de ofte manglende dansksproglige 
forudsætninger kræver en særlig tillidsvækkende og indfølende indsats fra 
vejlederens side. Brobygning og præsentationskurser kan være gode 
vejledningsredskaber i forhold til de unge tosprogede elever. Ansatte på en 
skole med mange etniske minoriteter må have lyst til arbejdet med disse 
grupper, og lærerne må turde forholde sig åbent og diskuterende til det faglige 
stof og til de meget forskellige forudsætninger, eleverne kommer med.  
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16) Andreasen, Lars Birch, Torben Pilegaard Jensen, Kirsten 
Holm Larsen, Marlene Berth Nielsen (1998), Veje til forbedring 
og fornyelse af ungdomsuddannelserne, AKF forlag, Rapport. (82 
sider). 

Fokus  
Forskningsprojektet ”Uddannelse til alle” har siden 1995 undersøgt de unges 
valg af uddannelse, deres veje igennem uddannelsessystemet, deres 
vurderinger af de eksisterende uddannelser og ønsker til nye muligheder eller 
ændringer i ungdomsuddannelserne. Med rapporten her afrundes og 
perspektiveres forskningsprojektet. 

Resultater  
For de unge, som ikke har problemer med de boglige færdigheder, er det 
afgørende, at de tilbydes undervisning på et højt fagligt niveau, hvad enten det 
drejer sig om de gymnasiale eller de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
Hvis ungdomsuddannelserne skal ændres, er det vigtigt at sikre, at de unge 
kommer i gang med aktiviteter, som engagerer dem i et socialt udviklende 
miljø, og som er med til at stimulere deres selvværd og tro på fremtiden. Det 
sidste gælder specielt for unge med mindre gode boglige færdigheder. 
Perspektivet er først og fremmest at få lagt et fundament, som giver disse 
unge grobund for personlig udvikling og et aktivt arbejdsliv med mod på 
senere dygtiggørelse gennem voksen- og efteruddannelse. 

Anvisninger  
Rapporten opstiller resultater og anvisninger til bl.a.: personlig og synlig 
vejledning, uddannelsesrådgivning og støtte til forældrene, en praktisk 
orienteret tilgang til læring, afveksling og elevaktivitet, elevindflydelse, at se 
eleverne som hele mennesker, hierarkiet i uddannelsessystemet, 
praktikpladssituationen og vejledning i ungdomsuddannelserne.  

17) Gam, Susette, Trine Alette Panton og Hanne Shapiro  (2005), 
Fra frafald til fastholdelse – god praksis i 
erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet, 
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 2 – 2005. (43 sider). 

Fokus  
Undervisningsministeriet har ønsket at gennemføre en kortlægning af god 
praksis for fastholdelse af elever inden for erhvervsuddannelserne. På tværs af 
områder, indgange og elevgrupper giver kortlægningen konkrete eksempler 
på, hvordan opgaven i dag bliver grebet an på udvalgte skoler. 

Metode  
Kortlægningen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse med 
fokusgruppeinterview på en række skoler, der er udvalgt, så de afspejler en 
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bredde i både geografi, indgange/uddannelser og grund- og hovedforløb. Der 
er gennemført fokusgruppeinterview med kontaktlærere, uddannelsesledere og 
uddannelses- og erhvervsvejledere samt med elever. 

Resultater  
Ud over dette hæfte til inspiration er der udarbejdet en mere fyldig 
afrapportering (se næste publikation), som også omfatter en værktøjskasse 
med en række eksempler på konkrete værktøjer med ideer til, hvordan elever 
kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse. Kortlægningen viser eksempler på 
samarbejder mellem erhvervsskoler og folkeskoler, produktionsskoler, centre 
for Ungdommens Uddannelsesvejledning samt traineeforløb. 

18) Shapiro, Hanne, m.fl. (2005). God praksis for fastholdelse af 
elever i erhvervsuddannelserne - skolernes erfaringer og 
eksempler på værktøjer. København: Undervisningsministeriet. 
Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 10 – 2005. (125 sider). 
(Håndbogen bygger på publikationen ”Fra frafald til fastholdelse 
– god praksis i erhvervsuddannelserne” af samme forfatter). 
 
Publikationer indeholder bl.a. anvisninger til følgende:  
Brobygning omfatter ikke kun 10. klasse. Det er vigtigt, at logistikken er i 
orden, når eleverne starter et grundforløb, hvad enten det handler om 
arbejdstøj, kontaktlærer, skemaer eller lokaler. Forhold om eventuel 
godskrivning skal også afklares, så eleverne fra første dag oplever 
undervisningen som ny. Elevplan og den personlige uddannelsesplan er 
redskaber, som kan hjælpe eleverne med at skabe en faglig forankring og 
fokus. De løbende samtaler med kontaktlærerne hjælper eleverne med at få 
kød og blod på personlige og faglige mål og med at få rettet op, hvis eleven er 
kommet ud på et sidespor og i risikozonen. Med Elevplan som instrument kan 
uddannelses- og erhvervsvejledningen få lagt nogle realistiske planer for en 
elev, så det med tæt opfølgning og dialog bliver mere overskueligt at nå i mål. 
For elever med anden etnisk baggrund end dansk kan der være mange 
snublesten, der skal undgås, og barrierer, der skal overvindes, for at kunne 
gennemføre en erhvervsuddannelse. Uagtet sproglig kompetence kan 
fagsproget og specifikke fagtermer være svære at få styr på. Her kan en 
ekstra indsats, hvor lærerne igennem undervisningstilrettelæggelsen prøver på 
at tilgodese udviklingen af et førfagsprog, gøre forskellen. Elever af anden 
etnisk baggrund end dansk har ofte ikke så stort et dansk netværk, så ekstra 
kontaktlærertid kan være en væsentlig hjælp i en række situationer i kontakt 
med myndigheder og praktikpladser. Et tæt samspil mellem virksomhed og 
skole er altafgørende for, at eleverne oplever et godt hovedforløb. Skolernes 
ledelse har stigende fokus på frafald og fastholdelse som et fælles anliggende 
mellem flere aktører. 
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19) Knudsen, Hans Jørgen (2008). Skab viden gennem læring – 
otte bud på fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Frederiksberg: 
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. (78 sider). 
 
Erfaringerne i artikelsamlingen er indsamlet og bearbejdet i SAMlær-projektet. 
I projektet blev der arbejdet med læringsmiljøer og vidensdeling samt 
fastholdelse af elever – eller reduktion af fravær – i erhvervsuddannelserne. 
Der er konkrete bud på metoder, principper og værktøjer samt udpegning af 
solstrålehistorier. Institutionerne har arbejdet forskelligt med 
problemstillingen, og der identificeres fire overordnede tilgange: 
projekttilgangen, hvor der skabes ad hoc-læringsmiljøer, procestilgangen, hvor 
der foregår systematisk anvendelse og gennemførelse af udviklingsprocesser, 
organisationstilgangen, hvor organisatoriske forandringer fungerer som 
brændstof for forandringer i måden at arbejde på, og kvalitetstilgangen, hvor 
kvalitetsmodeller udgør omdrejningspunktet.  

20) Jensen, Ulla Højmark, Torben Pilegaard Jensen (2005). Unge 
uden uddannelse – hvem er de og hvad kan der gøres for at få 
dem i gang? København: Socialforskningsinstituttet. (145 sider).  

Fokus  
Med denne rapport fremlægges resultaterne fra projektet “De unge uden 
ungdomsuddannelse”, som er en del af forskningsprogrammet om social arv. 
Undersøgelsen har til formål at belyse, hvorfor en gruppe af unge ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse, og hvilke tiltag der kan sættes i værk for 
at mindske denne gruppe. 

Metode 
I projektet er anvendt en række forskellige metodiske tilgange, bl.a. interview 
med unge, observationsstudier på uddannelsesinstitutioner, registeranalyser af 
de unge uden uddannelse og analyser på spørgeskema og testdata. 

Resultater  
Rapporten sondrer mellem fire grupper af unge uden uddannelse: De 
opgivende, De praktiske, De vedholdende og De flakkende. Rapporten peger 
på, at hvis flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og den 
negative sociale arv skal bremses, er der behov for tiltag, som skaber større 
rummelighed i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.  

Anvisninger  
Der er grund til at se på ungdomsuddannelsernes tilrettelæggelse, hvor bl.a. 
den øgede boglige indlæring er blevet en barriere for mange unge. Større 
fokus på uddannelsens sociale miljø og den enkelte elevs velbefindende ser 
også ud til at være vigtigt. Af de unge, der ikke kommer i gang med en 
ungdomsuddannelse, har nogle kun brug for mindre støtte og vejledning, mens 
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andre har brug for, at der sættes ind på flere fronter. Personlig og individuel 
rådgivning og vejledning er et centralt omdrejningspunkt. Yderligere er der 
behov for stor fleksibilitet imellem uddannelserne og i forhold til 
arbejdsmarkedet, hvor der ikke mindst er behov for at se nærmere på, 
hvordan praktikpladsproblemet kan løses. 

21) Dansk Arbejdsgiverforening (2006). Arbejdsmarkedsrapport 
2006. København. (204 sider). 
 
Årets arbejdsmarkedsrapport handler om erhvervsuddannelser, praktikpladser 
og faglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Dansk Arbejdsgiverforening 
håber, at rapporten kan være med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne 
og de udfordringer, der ligger her. Rapporten konkluderer bl.a., at antallet af 
indvandrere og efterkommere, der starter på en erhvervsuddannelse, er 
fordoblet fra 1997 til 2004. Dels er denne befolkningsgruppe vokset i perioden, 
dels starter en større andel indvandrere på en erhvervsuddannelse. 
Indvandreres frafald skyldes begrænsede kvalifikationer. Frafaldet på 
erhvervsuddannelserne er højere for indvandrere og efterkommere end for 
personer af dansk herkomst. Forskellen dækker over, at indvandreres og 
efterkommeres grundlæggende færdigheder fra folkeskolen er ringere. 
Herkomst har ingen betydning for frafald, når der korrigeres for karakterer. 
Indvandrere og efterkommere, der starter på en erhvervsuddannelse og har 
karaktergennemsnit over 7 fra folkeskolen, gennemfører i ligeså høj grad 
erhvervsuddannelsernes grundforløb som personer af dansk herkomst med 
samme færdigheder 

22) Koudahl, Peter (2005). Frafald i erhvervsuddannelserne – 
årsager og forklaringer. København: Undervisningsministeriets 
temahæfteserie nr. 1-2005. (72 sider). 

Fokus 
Resultater og erfaringer fra en række forskellige udviklingsprojekter og 
undersøgelser – herunder forsøgs- og udviklingsprojekter finansieret af 
Undervisningsministeriet gennem de senere år – som er gennemført i 
forskelligt regi og forskellige steder i landet. Heraf anbefalinger til 
erhvervsskolerne, vejledningssystemet og til ministeriet om områder, hvor der 
kan sættes ind umiddelbart, og områder, som bør belyses nærmere ved nye 
målrettede undersøgelser. 

Resultater  
I forhold til uddannelsernes organisering efter princippet om vekseluddannelse 
viser analyserne, at virksomhederne og skolerne fortsat har problemer i 
relation til deres samarbejde om elevernes samlede uddannelse. Analyserne 
viser, at der ikke er konsensus blandt skolerne indbyrdes eller mellem skolerne 
og Undervisningsministeriet om, hvornår en elev er faldet fra sin uddannelse. 
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Nogle skoler skelner mellem “frafald med perspektiv” og “frafald uden 
perspektiv”. 

Anvisninger  
Publikationen opstiller en række anbefalinger og peger på behovet for 
gennemførelse af en række udredningsarbejder, der dels kan medvirke til at 
skabe konsensus om, under hvilke omstændigheder en afbrudt 
erhvervsuddannelse skal karakteriseres som “frafald”, “omvalg” eller “tilvalg”, 
og som kan medvirke til at skabe opmærksomhed om betydningen af det 
løbende optag. Endelig peger publikationen på behovet for, at der skabes 
opmærksomhed om det forhold, at forskellige elevgrupper har behov for 
forskellig indsats, hvis det skal lykkes at nedbringe det samlede frafald. Med 
baggrund i de gennemgåede bidrag opstille rapporten anbefalinger med 
henblik på at mindske frafaldet i erhvervsuddannelserne. Disse anbefalinger 
omhandler bl.a.: Frafaldsregistrering, skolernes bidrag, 
vekseluddannelsesprincippet, særlig indsats i forhold til etniske 
minoritetsunge, påtrængende udredningsarbejde. 

23) Madsen, Lisbeth (2007). Marginaliserede unge uden 
uddannelse – en analyse set i et social arv-perspektiv af 
marginaliserede unge på kontakthjælp og deres vej frem mod en 
ungdomsuddannelse. Brøndby: Brøndby kommune. (42 sider). 

Fokus  
Denne rapport beskriver forskellige nuancerede ungetyper af marginaliserede 
unge, som har svært ved at gennemføre en uddannelse, samt fremhæver 
væsentlige problemstillinger og anvendelige arbejdsmetoder i forsøget på at 
forbedre de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse. Rapporten 
har baggrund i et uddannelsesrettet projekt for kontanthjælpsmodtagere i 
aldersgruppen 18-25 år i Brøndby Kommune 

Metode  
De grundlæggende antropologiske metoder, som også er benyttet i denne 
empiriske undersøgelse, er interview og deltagerobservation. 

Resultater  
Analysen beskriver og redegør for målgruppens sammensætning og 
karakteristikker set ud fra et social arvs perspektiv. Analysen af de 
interviewede projektdeltagere viser, at størstedelen af analysens målgruppe 
har en lav grad af både social og kulturel kapital. Analysens væsentligste 
resultat er udarbejdelsen af fire unge-profiler, som er idealtyper, der 
præsenterer typer af karaktertræk, som tilsammen er beskrivende for 
analysens målgruppe. Kendetegnende ved de fire unge-profiler er, at de unge 
har en kombination af faglige og sociale problemer, som det er nødvendige at 
tage hensyn til under deres uddannelsesforløb.  
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Anvisninger  
Det er en mulighed at arbejde med de unges forudsætninger både før og 
undervejs i deres uddannelsesforløb, fx via mentorordninger, 
støtteforanstaltninger, særlig tilrettelagt undervisning og en tæt, løbende 
opfølgning. Det anbefales at koordinere samarbejdet på tværs af den unges 
professionelle netværk særligt i forbindelse med overgangssituationerne – fx 
fra skoleophold til læreforløb - da de unge i disse situationer viser sig at være 
særlige sårbare.  

24) Kølsen, Camilla, Charlotte Wegner (2005). Dokumentation af 
årsager til unges frafald fra ungdomsuddannelserne – historier 
om at gå i skole. Århus: MDC-udgivelse nr. 024, Amtscentret for 
undervisning Århus amt. (58 sider).  

Fokus  
Formålet var at få større konkret viden om årsager, som betyder noget for, om 
eleverne bliver i uddannelsessystemet eller falder fra, med henblik på at kunne 
formulere indsatser for at fastholde eleverne i uddannelsessystemet. 

Metode  
Har anvendt Flanagans ’kritiske hændelsesmetode’ – en story-telling metode, 
som går ud på at indsamle de hændelser/historier, der opleves som 
betydningsfulde af eleverne. Undersøgelsens datamateriale er indsamlet 
gennem interview med 34 elever, som går på grundforløbet på Silkeborg 
Tekniske Skole. Heraf er 16 elever udvalgt af UU - Søhøjlandet, mens 18 
indgår som kontrolgruppe. 

Resultater  
Det meget klare resultat er, at vi ikke kunne adskille eleverne i de to grupper; 
kontrolgruppens elever havde lige så gode/problematiske skoleforløb som UU-
gruppen af elever. Resultatet af undersøgelsen er de kategorier, som 
repræsenterer skolegangen set med elevernes øjne, hvilket kan betragtes som 
kritiske succesfaktorer for elevernes skolegang og dermed som potentielle 
indsatsområder. 

Anvisninger  
I forhold til indsatsområder peges der på følgende: Eftersom skoletrætheden 
er markant før 9.-10, klasse, kunne man udbygge brobygningsaktiviteter til de 
tidligere klassetrin. Styrke vejledningen ved at fokusere på aktiviteter, 
oplevelser og afprøvning mere end på samtale. Etablere mentorordninger og 
aktiviteter, der styrker konstruktive venskaber. Uddanne flere lærere til at 
kunne vejlede på en måde, så deres vejledning bliver pensum-orienteret, dvs. 
rettet ud mod erhvervet. Eksperimentere med ’ung-til-ung’ vejledning. En 
neutral instans med tavshedspligt (streetwalker el.lign.), som eleverne kan 
hente støtte hos. Appreciative Inquiry kunne være en vigtigt tilgang for at 
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imødegå et problemfokus – dette kan have betydning for vejlederuddannelsen. 
Skolen og den enkelte lærer har metoder og ressourcer til at omsætte viden 
fra test og indslusningssamtaler til konkret hjælp. Klare udmeldinger om 
muligheder for faglig og personlig støtte og rådgivning. Lærerne udviser 
engagement og interesse for eleverne. Aktiviteter, der styrker det sociale 
fællesskab og giver mulighed for at etablere nye venskaber. Grundforløbet 
kunne omstruktureres, så den nødvendige teori ikke kommer først i 
grundforløbet, evt. kunne teorien helt flyttes ud på værkstedslinjerne.  

25) Pless, Mette, Noemi Katznelson (2007). Unges vej mod 
ungdomsuddannelserne – tredje rapport om unges 
uddannelsesvalg og overgang fra grundskolen til ungdomsskole 
og arbejde. København: LLD, Danmarks Pædagogiske Universitet. 
(128 sider).  

Fokus  
Denne rapport afslutter en 3-årig forløbsundersøgelse om unges overgang fra 
grundskolen og videre til den vifte af muligheder, der åbner sig for unge efter 
9. klasse. 

Metode  
Konkret har vi fulgt 1200 unge på deres vej fra 8. klasse og to år frem, til de i 
deres 10. skoleår befinder sig på henholdsvis ungdomsuddannelserne, i 10. 
klasse, på produktionsskole, i arbejdsløshed eller arbejde. 

Resultater 
Følgende faktorer spiller afgørende ind på de unges uddannelsesvalg: De 
unges faglige formåen, skoleglæde, forældres uddannelsesniveau og bopæl. 

Anvisninger  
Rapporten opstiller anbefalinger i forhold til de unges uddannelsesvalg, 10. 
klasse – ungdomsuddannelser og udenfor, fremtidigt arbejdsliv, forældrenes 
rolle, vejledningsaktiviteter, unge med særlige behov.  

26) Task Force (2007). Værktøjskasse for fastholdelse. 
København: Undervisningsministeriet og Ministeriet for 
flygtninge, indvandrere og integration. (51 sider). 
 
Dette hæfte indeholder en række fastholdelsesfremmende indsatser, som 
forskellige erhvervsskoler har afprøvet med gode resultater. Resultater, som 
Task Force indsatsen (Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets 
fælles indsats for fastholdelse) har indsamlet for at hjælpe erhvervsskolerne 
med at forebygge frafaldet. De redskaber og værktøjer, som er beskrevet, har 
alle i praksis vist deres værdi. Erfaringerne fra Task Force arbejdet har også 
vist, at de gode resultater er betinget af kompetenceudvikling, hvorfor 
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skolerne må afsætte ressourcer hertil. Værktøjskassen skal ses som et 
idékatalog og hjælp for de skoler, der overvejer at gennemføre aktiviteter, der 
kan modvirke frafaldet. Derudover er det lavet for at formidle de gode 
erfaringer, som er på. området. 

27) Katznelson, Noemi (2008). De måske egnede på 
erhvervsuddannelserne – en undersøgelse om frafald og 
fastholdelse af udsatte unge. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 
(98 sider, 125 kr.)  

Fokus  
Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at 
kunne integrere en stadig større andel udsatte elever i erhvervsuddannelserne. 

Resultater  
Det er i flere undersøgelser blevet afdækket hvilke unge, der i særlig grad er 
frafaldstruede, og projektet her bygger videre på disse undersøgelser og ser 
på, hvordan en række specifikke initiativer på EUC Syd virker i forhold til 
målgruppen og hvilke erfaringer, der kan drages af initiativerne i forhold til, 
hvordan inklusionen og gennemførselschancerne for de frafaldstruede unge 
øges. De måske egnede på erhvervsuddannelserne handler om fastholdelse af 
udsatte unge på erhvervsuddannelserne. Den zoomer ind på konkrete 
erfaringer med og vurderinger af forskellige fastholdelsestiltag og analyserer 
de udfordringer, som de udsatte unge, lærerne og ledelsen står over for, hvis 
flere af de unge skal gennemføre en uddannelse. Bogen har fokus på, hvad der 
virker i arbejdet med at fastholde unge i uddannelse. 
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Working papers  

28) Jensen, Ulla Højmark, Torben Pilegaard Jensen (2003). Hvor 
gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en 
ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der 
for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet? København: Socialforskningsinstituttet, 
Arbejdspapir 6 – Vidensopsamlingen om social arv 2003. (38 
sider). 
 
Formålet med papiret er at redegøre for den sociale baggrund for unge, der 
ikke går i gang med en ungdomsuddannelse, og beskriver de typer af 
processer, der bevirker, at de unge ikke går i gang med eller afbryder en 
uddannelse. Endelig diskuteres forslag til indsatser/interventioner, der kan 
gribe ind i disse processer. For at kunne gøre dette skal man have øjne for 
særlig tre forhold. For det første er det vigtigt at have en forståelse af, hvad 
det vil sige at være ung i nutidens samfund og dermed, hvilke krav de unge 
generelt stiller til sig selv, og som stilles til dem fra deres omgivelser 
(modernitet/postmodernitets tendenser på samfundsniveau). For det andet er 
det vigtigt at have øje for de specifikke forskellige opvækstbetingelser, som 
forskellige grupper af unge har haft, og som har givet dem forskellige 
forudsætninger for at tage en uddannelse og for at komme ind på 
arbejdsmarkedet (social arv/social psykologiske mekanismer på 
individ/gruppeniveau). For det tredje er det vigtigt at have øje for, hvad det er 
for formelle og uformelle strukturer og kulturer, der møder de unge på såvel 
uddannelsesinstitutionerne som på arbejdsmarkedet 
(organisationsniveauanalyse). I arbejdspapiret vil vi implicit arbejde med alle 
tre aspekter, men eksplicit koncentrere os om at se på forholdet mellem social 
arv/socialpsykologiske mekanismer på individ- og gruppeniveau i forhold til de 
formelle og uformelle strukturer og kulturer i uddannelsessystemet og til dels 
også på arbejdsmarkedet. 
 

Artikler  

29) Gudmundsson, Gestur (2006). ”Ungdom – selvidentitet eller 
krise? Artikel i Tidsskrift for arbejdsliv nr. 3 2006, side 53 – 68.  
 
Denne artikel er baseret på observationer og opfølgning i 12 pædagogiske 
institutioner, som arbejder med unge, som ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Ved også at inddrage ungdomsteori 
og anden relevant forskning udvikles den analyse, at reproduktionen af 
klasseuligheder i Danmark i stigende grad foregår igennem en smadring af 
identitetsudviklingen blandt et betydeligt mindretal af ungdommen, mens både 
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reformarbejde og forskning har opereret med alt for snævre forståelser af 
såvel problemer som reformmuligheder. Forfatteren peger i artiklen på, at man 
I stedet må tage ideen om ‘livslang læring’ alvorligt og acceptere, at den kan 
foregå i mange forskellige tempi. Man bør holde op med at presse unge, som 
ikke blot er skoletrætte, men også har det virkelig dårligt i skolens regi, til at 
fortsætte i miljøer, som blot giver dem nye nederlagserfaringer. I stedet bør 
de, ved hjælp af praktikordninger, støtteordninger og vekselforløb mellem 
produktionsskoler og arbejdspraktik, hjælpes til at komme ind på 
arbejdsmarkedet i de ufaglærte jobs, som stadigvæk findes. Derefter bør man 
udbygge de systemer, som får dem ind i voksen- og 
arbejdsmarkedsuddannelserne, når de igennem aktiv deltagelse på 
arbejdsmarkedet har opbygget selvtilliden og fået mod til at gå ind i 
læringsmiljøer, som passer til deres forudsætninger. Ufaglært arbejde kan, 
som så meget andet, være sundt i små doser og især, hvis det forekommer på 
det rigtige tidspunkt i en individuel udvikling, og hvis der – også på det rigtige 
tidspunkt – åbner sig veje til mere kvalificeret arbejde og dermed til et 
længere og sundere liv på arbejdsmarkedet. De danske arbejdsmarkeds- og 
voksenuddannelsessystemer er veludbyggede, men der er for begrænsede 
muligheder for unge til at komme i gang på arbejdsmarkedet med klar udsigt 
til senere at kunne kvalificere sig videre. Dette er en opgave, som kun kan 
løses i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
 

30) Jensen, Ulla Højmark (2005), Hvorfor er frafaldet fra 
erhvervsuddannelserne så høje for de etniske minoritetsunge, 
AKF Nyt 2005 nr. 1, artikel. (3 sider). 
 
Dobbelt så mange etniske minoritetsunge falder fra deres ungdomsuddannelse 
sammenlignet med danske unge. På erhvervsuddannelserne er frafaldet størst, 
og her er det hen ved 60% af de etniske minoritetsunge, der falder fra. 
Spørgsmålet er hvorfor? Artiklen kommer med to forklaringer på frafaldet. For 
det første mangler de faglige og sproglige kompetencer. For det andet har de 
svært ved at få en praktikplads.  
 

31) Colding, Bjørg, Hans Hummelgaard, Leif Husted (2004), 
Hvorfor er der forskel på etniske minoriteters og danskeres 
uddannelsesniveau? AKF Nyt 2004 nr. 4, artikel. (4 sider). 
 
Det er endnu ikke muligt at give et fyldestgørende svar på spørgsmålet 
fremsat i artiklens titel: Hvorfor er der forskel på etniske minoriteters og 
danskeres uddannelsesniveau? Analyserne i AKF’s seneste undersøgelse 
bidrager dog med vigtig ny viden. Resultaterne viser, at frafald på ungdomsud-
dannelserne, især på de erhvervsfaglige uddannelser, er et alvorligt problem 
for etniske minoritetsunge, men at forskellen på danske og minoritetsunges 
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frafald kun i mindre omfang skyldes, at etniske minoritetsunge kommer fra 
familier med en svagere social baggrund. Hvad er forklaringen så?  - Et for lille 
udbud af praktikpladser til etniske minoritetsunge kan være en vigtig 
forklaring. En anden mulig forklaring er, at de unges danskkundskaber ikke er 
gode nok til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 

32) Colding, Bjørg (2003), En sammenligning af efterkommeres 
og danske unges uddannelsesvalg. AKF Nyt 2003 nr. 2., artikel. 
(4 sider). 
 
Ifølge Undervisningsministeriet (2001) påbegynder børn af indvandrere, 
såkaldte efterkommere, en ungdomsuddannelse i lige så stort omfang som 
danske unge, men andelen af efterkommerne, der afslutter uddannelsen, er 
langt mindre. Undervisningsministeriets rapport viser imidlertid også, at der er 
store forskelle på uddannelsesvalgene blandt efterkommere fra forskellige 
oprindelseslande. Uddannelse har stor betydning både for, hvordan 
efterkommere kommer til at klare sig på arbejdsmarkedet, og hvordan de 
bliver integreret i samfundet i øvrigt. Det er derfor af stor interesse at 
undersøge, hvorfor de falder fra. En mulig forklaring er, at efterkommernes 
forældre har mindre uddannelse, en lavere indkomst og en løsere tilknytning til 
arbejdsmarkedet, end danske forældre har. En anden mulig forklaring er, at 
efterkommere har flere søskende end danske børn, og at der derfor er færre 
ressourcer til det enkelte barn. Det kan både være økonomiske ressourcer, så 
barnet vælger at forlade skolen og tjene penge til familien, eller sociale res-
sourcer som eksempelvis tid med forældrene til lektiehjælp. I artiklen 
præsenteres resultater af en statistisk analyse af kvindelige pakistanske og 
tyrkiske efterkommeres samt danske kvinders uddannelsesvalg, hvori der 
korrigeres for forskelle i familiebaggrund. 
 

33) Aarkrog, Vibe (1998). Unge i erhvervsuddannelserne, AKF 
Nyt 1998 nr. 3, artikel (4 sider). 

Vibe Aarkrog argumenterer i artiklen for, at der skal fokuseres mere på 
koblingen mellem teori og praksis. De 40 % af en ungdomsårgang, der vælger 
at begynde på en erhvervsuddannelse, adskiller sig fra fx gymnasieeleverne 
ved, at de ønsker at beskæftige sig med noget praktisk. De ønsker at få lov til 
at bruge hænderne, at forbedre deres praktiske færdigheder og at opleve det 
virkelige arbejdsliv. Derfor har de valgt en erhvervsuddannelse. - De unges 
ønsker modsvares af, at erhvervsuddannelserne er tilrettelagt efter 
vekseluddannelsesprincippet, hvor omkring halvdelen af uddannelsen består af 
oplæring i en praktikvirksomhed. Vekseluddannelserne opfylder altså elevernes 
ønske om at arbejde med praksis. - Imidlertid viste de 40 interview, vi 
gennemførte med de unge i erhvervsuddannelserne i forbindelse med et 
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projekt om unge i ungdomsuddannelserne (UTA-projektet), at en del af 
eleverne skuffes, når de lærer erhvervsuddannelsen nærmere at kende. Det er 
især den teoretiske undervisning på skolen, der skuffer. Denne undervisning er 
ifølge eleverne simpelthen for kedelig.  
 

34) Redder, Gitte (2007), Ny lov stopper næppe frafald. Ugebrev 
A4 01.10.2007 nr. 33, artikel skrevet på baggrund af 
undersøgelse som Analyse Danmark har gennemført for Ugebrev 
A4. (2 sider). 
 
Lærerne på de tekniske skoler er ved at blive godt rundtossede. En ny lov om 
erhvervsuddannelserne skaber hverken enkelhed eller klarhed ude på skolerne, 
og lærerne tror ikke på, at den nye lov vil bremse frafaldet blandt eleverne på 
de tekniske skoler. Lærerne advarer om, at de svage elever fortsat vil droppe 
ud af erhvervsuddannelserne, fordi den nye lov, som Folketinget vedtog i juni, 
ikke for alvor gør op med individualisering og ansvar for egen læring. 
 

35) Redder, Gitte (2007), Lærere på erhvervsskoler tror ikke på 
lavere frafald. Ugebrev A4 17.09.2007 nr. 31, artikel skrevet på 
baggrund af undersøgelse som Analyse Danmark har gennemført 
for Ugebrev A4. (4 sider). 
 
I denne artikel, der bygger på data fra 608 lærere fra tekniske skoler, 
interviewer Ugebrev A4 en lærer og Bertel Haarder om deres holdning til 
muligheden for at nedbringe frafaldet fra de tekniske skoler.  
 

36) Bræmer, Michael, Gitte Redder (2007), Etniske unge falder 
på sproget. Ugebrev A4 22.10.2007 nr. 36, artikel skrevet på 
baggrund af undersøgelse som Analyse Danmark har gennemført 
for Ugebrev A4. (2 sider). 
 
Dårlige danskkundskaber og manglende faglige forudsætninger er hovedårsag 
til det katastrofalt høje frafald blandt unge indvandrere på 
erhvervsuddannelserne. Det mener lærerne på de tekniske skoler i ny 
undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4. Eksperter fremhæver, at 
erhvervsskoler arver problemer fra folkeskolen. 
 
 
 

  24



37) Olsen, Lars (2007), Erhvervsuddannelser ramt af ideologisk 
syge. Ugebrev A4 11.06.2007 nr. 21, artikel skrevet med 
udgangspunkt i Peter Koudahl bog Den gode erhvervsuddannelse 
(2007). Artikel. (2 sider). 
 
Koudahls analyse er en skarp kritik af den uddannelsestænkning, der ligger 
bag de seneste års ændringer af erhvervsuddannelserne. Reform 2000 
medførte en voldsom individualisering af skoleforløbene på 
erhvervsuddannelserne. Den gamle struktur med faste klasser og lærerstyret 
undervisning blev opløst. Uddannelserne blev delt op i en række korte 
moduler, typisk af fem ugers varighed, hvor den enkelte skal lægge sin egen 
uddannelsesplan og selv sammensætte det forløb, der for eksempel gør én til 
tømrer eller vvs-montør. 
 
 

  25



 



Bilag 2 

Vejledning 
 
 

Tema 1 
Intensiv vejledning og de unges kontakt med voksne (kontaktlærer, mentorer 
osv.) spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er derfor en 
hypotese, at skoler, der arbejder med nedenstående forhold, bedre vil sikre 
elevernes gennemførelse, end skoler, der ikke gør. Referencer: 1, 3, 4, 7, 8, 
11, 13, 15, 16, 18, 20, 24.    
1.1 Forbedret vejledning over for de unge i selve uddannelsessystemet (1) 
1.2 Kontaktlærerne motiverer udlændinge til at søge praktikplads (11) 
1.3 Styrkelse af den opsøgende vejledning og af de kommunale samarbejds-

relationer (8) 
1.4 Udvidet voksenstøtte i form af tutorordning (13) 
1.5 Har sikret ekstra kontaktlærertid (18) 
1.6 Har styrket vejledningen ved at fokusere på aktiviteter, oplevelser og 

afprøvning mere end samtale (24) 
1.7 Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede elevers fami-

lier (15) 
1.8 Har uddannet flere lærere til at vejlede rettet ud mod erhvervet (24) 
1.9 Har øget indsatsen omkring personlig og individuel rådgivning og vejled-

ning (20) 
1.10 Etablerer mentorordninger på praktikstederne. Etablerer mentorordnin-

ger og aktiviteter, der styrker konstruktive venskaber (3, 24).  
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Forbedret vejledning over for de unge i selve uddannelsessystemet 

Bilag 2, figur 1: Forbedret vejledning for de unge i selve 
uddannelsessystemet?
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Kommentarer 
Skole 1, vejleder 
Risiko for vækst i frafald! ”De ufaglærte” skal hives igennem en mesterlære.  
Tidsånden – det er OK at hoppe af! 
Skolen har fået frafald til at falde ved ikke at medtælle ikke fremmødte. På 1. 
skoledag i år på HG var der tale om 60 (på TS 163, på HTX 4 klasser!). Skolen 
tæller ikke frafald den 1. uge.  
 
Skolerne er interesseret i at mindske frafald, men også interesseret i at kom-
me af med dem, som ikke hører til her. Eks. med to varetægtsfængslede, som 
skolen udmeldte – de var forhindret i at komme! 
 
Skolernes image betyder meget! Vi mister elever pga. dette.   
 
Skolen deler indvandrere på de to adresser (men må ikke). Fra Holland ved 
man, at hvis der er over 48 % indvandrere på skolen, så går det galt. Pt. er 
der 25 % på skolen.  
 
Ifølge en intern undersøgelse dropper eleverne ud pga. at ”det er for let” (de-
res egen forklaring). Men de har karakterer på 03, – selvopfattelsen! 
 
To ting, hvor vi styrker indsatsen: 
 Vejledning. ”Det fremskudte dige”, SMS, Facebook mv.  
 Brobygningsaktiviteter. 9 kl. i en uge. Brobygning er rigtigt godt. Jobsøg-

ningskurser for 10. klasse.  
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Der skal tilføres flere midler. I forhold til andre ungdomsuddannelser får HG 
ikke ret meget. Egå Gymnasium har 85 kvadratmeter til 28 elever. HG har 35 
kvadratmeter til 35 elever.  
Gymnasiet har desuden idræt.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Vi arbejder også med overgangsfrekvenser – fra HG til praktik.  
Vi har udviklet et mantra ”elevplads”, - siger det hele tiden.  
Man kan få tilgivelse for meget fravær, hvis man har en elevplads. Man skal 
blive ved med at snakke om det. Kan finde på at give dem fri, hvis de har en 
aftale. Ved start af HG2 ”Den, der kom med en underskreven elevaftale, får en 
fridag”. De skal belønnes – sådan at alle kan høre det.  
Det er et spørgsmål om afklaring. De skal hele tiden have spørgsmålet.  
 
Har i de sidste tre år leveret 30 afgangselever ud af 30. (kontaktlærer). Fokus 
forbedret. Kommet frem til en metode.   
 
Skole 2, vejleder 
Der, hvor vi kan gøre en hel masse er, når de arbejder med deres hænder. Og 
få teorien koblet på. Ikke penge nok. Praktiktiden skåret ned! Efg! 
 
Nogle unge har brug for at zappe: 5 uger her og 5 uger der.  
Projekt med Filstedvejens skole: 10 klasse var to dage om ugen på TS: bygge 
& anlæg, elektriker, mad, auto, smedene. Et særligt forløb. Gav meget god af-
klaring! Rigtigt godt samarbejde med vejleder på skolen. Udtalelse, som ele-
verne kunne sælge sig selv på bagefter. God succes! Men må ikke mere for 
UVM. Ville være kanon at gøre i andre 10. kl. centre. TS gav dem tøj og sko. 
Ca. 75 % gennemførte. Nogle sprang fra, men nogle af disse kom i lære. UU 
var en ildsjæl. Den vej rundt rigtigt meget samarbejde.  
 
Brobygningsforløb er i dag på 14 dage, – på den tid kan vi ikke nå at lave et 
forløb. Tidligere var det fire uger – det var meget bedre. Udelukkende praktik.  
 
UU ved at komme lidt med, så de kender området. 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Tager fat på mange måder: Studievejledning, coach mv. ”Erhvervsklar” speci-
elt designet til unge, som har svært ved at begå sig i uddannelsen. Scree-
ningssamtale. Løbende indtag i videste betydning. Når de har opnået tillid til 
lærerne og systemet => ind på ordinær udd.  
Ekstra bevilling på 100.000 kr. Har tabt to ud af 16 på halvår. Kører løbende. 
Kan gå der efter behov, får også kompetencer. Hovedparten af de nye bran-
cheskoler har det. 
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Skole 3, vejleder 
Der er afsat ekstra ressourcer til vejledning bl.a. gennem ansættelse af fuld-
tidsvejledere. Endvidere er der ansat to psykologer, da en del af frafaldspro-
blematikken handler om personlige problemer. 
 
Vejledning er styrket gennem øget samarbejde mellem kontaktlære-
re/vejledere og senest ved  forlængede grundforløbspakker med faglig støtte 
og udvidet vejledning. 
 
Vejlederen mener, at det kan virke besynderligt, at de unge, man fra samfun-
dets side vurderer er de svageste, er dem, man giver de vanskeligste vilkår i 
forhold til uddannelsessystemet. De bliver således udsat for studieskift (grund-
forløb, praktik, hovedforløb), skift af mennesker omkring dem, og de skal træf-
fe meget vidtrækkende beslutninger meget tidligt i deres uddannelsesforløb. 
 
Skole 3, kontaktlærer 
Ca. seks ud af 22 startende falder fra – herunder findes et par stykker, der be-
tegnes som SU-ryttere. 
 
Der holdes personlige samtaler med eleverne, ligesom der afholdes formø-
der/informationsmøder, der kan fortælle elever og forældre om, hvad skolen 
er, og hvad en uddannelse kan føre med sig. 
 
Skole 3, mester 
For de typiske ’mandefag’ kan det være et problem, at rigtigt mange af studie-
vejlederne er kvinder. 
 
Skole 4, vejleder 
Der er god adgang til vejledning. Der er fem fuldtidsvejledere til 500 årselever. 
 
En stor del af de elever, der falder fra, ender med at blive optaget igen på et 
senere tidspunkt, så vejledningen har også et længere rækkende sigte. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der er sat et projekt i gang vedrørende mentorer på praktikpladserne. Herud-
over er det opfattelsen, at der er let adgang til vejledning. 
 
Der er ansat en fastholdelseskonsulent, der blandt andet har mulighed for at 
henvise elever videre gennem psykiatrifonden. Og der er to karrierecoaches fra 
den kommunale forvaltning, der jævnligt kommer på skolen. 
 

 4



Kontaktlæreren motiverer udlændinge til at søge praktikplads 

Bilag 2, figur 2: Kontaktlæreren motiverer udlændinge til at 
søge praktikplads?
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Skole 1, kontaktlærer 
Vi er ret ligeglade med, om de er udlændinge. Vi motiverer alle til at søge 
praktikplads. 
 
Skole 2, vejleder 
Vi får alle til at søge praktikplads. Men problemer med dansk (receptionist).   
 
Skole 2, kontaktlærer 
Har ikke nogen, - men ellers gør vi det. 
 
Skole 3, vejleder 
Vi motiverer alle til at søge praktikplads, der gøres ikke nogen særlig indsats 
for de to-sprogede. Dog inddrages forældre til unge under 18 år i forbindelse 
med en obligatorisk visitationssamtale – dette har ikke mindst betydning for de 
unge med anden etnisk oprindelse end dansk. 
 
Skole 3, kontaktlærer 
Vi får alle til at søge praktikplads. Der er gennemført en række initiativer for 
at få eleverne til at søge praktikplads. 
 
Skole 4, vejleder 
Kommunen sørger for praktikpladser, dette har specielt betydning for unge 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
Skole 4, lærer 
Kommunen sørger for praktikpladser. 
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Vi arbejder med styrkelse af den opsøgende vejledning og af de kom-
munale samarbejdsrelationer 

Bilag 2, figur 3: Styrkelse af den opsøgende vejledning og de 
kommunale samarbejdsrelationer?
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Skole 1, vejleder 
I Århus er det i UU regi. 
Det er vigtigt, at man uddanner vejlederne på en anden måde. Den gamle ud-
dannelse var bedre, fordi den var mere praktisk orienteret. Nøgleord er: Walk 
around. Facebook. Hurtig. Være der og gribe dem, når det er. 
 
Skole 2, vejleder 
På produktionsskole + TUMA + UU. 
 
Skole 2, kontaktlærer 
UU har nogle gange nogle folk ude for at følge op på folk, de har sendt. Sam-
arbejde med produktionsskole. Tidligere også samarbejde med AOF og VUC 
omkring frafald. 
 
Skole 4, vejleder 
Udveksling med UU. Der foregår i stigende grad samarbejde på tværs af de 
forskellige niveauer i uddannelsessystemet. 
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Vi arbejder med udvidet voksenstøtte i form af tutorordninger 

Bilag 2, figur 4: Arbejder med udvidet voksenstøtte i form af 
tutorordninger?
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Skole 1, kontaktlærer 
Vi har gjort det, men succesen er tvivlsom. Men indsatsen var heller ikke vold-
som. 
 
Skole 2, vejleder 
På produktionsskole + TUMA + UU. 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Har coach (på halv tid). Er helt vild god. Coachen har ikke noget i klemme. 
Læreren skal bedømme, det skal coachen ikke. Som kontaktlærer har vi nogen 
at skubbe den videre til. 
 
Skole 4, vejleder 
Der er etableret en ordning, hvor eleverne inddeles i klynger bestående af 12 
elever. Hver klynge tildeles en tutor. Der vil inden for den nærmest fremtid bli-
ve etableret en mentorordning. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der er sat et projekt i gang vedrørende mentorer på praktikstederne. 
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Vi har sikret ekstra kontaktlærertid 

Bilag 2, figur 5: Har sikret ekstra kontaktlærer tid?
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Skole 1, kontaktlærer 
Får 2 t pr. elev på årsbasis. 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Kører fem ugers moduler, den 3. onsdag i modulet er afsat (dvs. fire gange om 
efteråret). Derudover opslagstavle, kan bare komme. Hvis fagligheden be-
grunder det, er det normalt kontaktlæreren, som tager SPS-timerne. Om det 
virker, afhænger af eleverne – nogle sjofler, nogle kommer trofast. 
 
Skole 3, vejleder 
Øget samarbejde mellem kontaktlærere og vejledere. Også forlængede grund-
forløbspakker med faglig støtte og udvidet vejledning. 
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Vi har styrket vejledningen ved at fokusere på aktiviteter, oplevelser 
og afprøvning mere end samtale 

Bilag 2, figur 6: Har styrket vejledningen ved at fokusere på 
aktiviteter og afprøvning?
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Skole 2, vejleder 
Har været helt nede at have 6. klasses elever (men får ikke penge for dette). 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Brobygningsaktiviteter har vi meget af. Får mange af dem igen. Det har stor 
betydning, om uddannelsen er elevernes 1. valg. Ca. 80 % har uddannelsen 
som 1. valg. Hvad med de sidste 20 %?? 
 
Skole 3, vejleder 
Etablering af brobygningsaktiviteter. 
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Vejlederne gør en særlig indsats i forhold til de tosprogede elevers fa-
milier 
 

Bilag 2, figur 7: En særlig indsats i forhold til 
tosprogede elevers familier?
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Skole 1, kontaktlærer 
Nej 
 
Skole 2, vejleder 
Vi gør ikke forskel! I mit område har vi få ”udlændinge” – men det er drenge, 
som fylder en helvedes masse og ikke kommer igen. 
 
Vi har uddannet flere lærere til at vejlede rettet ud mod erhvervet 
 

kole 2, vejleder 
sulenter + lærere. 

Bilag 2, figur 8: Har uddannet flere lærere til at vejlede ud mod 
erhvervet?
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Bilag 2, figur 9: Har øget indsatsen omkring personlig og 
individuel vejledning? 
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Vi har mentorer på praktikstederne. Etablerer mentorordninger og ak-
tiviteter, der styrker konstruktive venskaber. 

Bilag 2, figur 10: E tablerer m entorordninger og 
aktiviteter, der styrker konstruktive venskaber?
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Skole 1, mester 
Alle elever har personlig coach i afdelingen (virksomheden står for dette). Nog-
le steder fungerer det fantastisk. Eleverne bliver trænet i fagprøve efter hvert 
skoleophold. De får en masse coaching.  
 
Skole 2, vejleder 
Minus mentorer, men ”praktisk gris” lærere, som tager ud minimum en gang i 
kvartalet. Ud og lave personlig uddannelsesplan (ny mesterlære). 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Har været forsøgt. Har uddannet nogle, men kom det i gang? Logistikken i det 
er svær pga. de korte forløb. Agro har otte uddannelser, og de fleste virksom-
heder er små virksomheder, hvor man har tæt kontakt (på godt og ondt). Det 
er ikke noget, vi går ud og gør. 
 
Skole 3, mester 
Mentorordningen fungerer ikke på skolen. Virksomheden har i stedet indført en 
instruktørordning, som sikrer en noget højere gennemførelsesprocent. 
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Bilag 3 

Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 
 

Tema 2 
Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med gennemførelse, ikke mindst for unge med anden etnisk 
baggrund end dansk. Det er derfor en hypotese, at skoler, der arbejder med 
følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse, end skoler, der ikke 
gør. Referencer: 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 30, 31, 36. 
 
2.1 Obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp for 

elever, som har behov for det (11) 
2.2 Arbejder målrettet med at styrke elevernes sproglige kundskaber og 

faglige niveau (8) 
2.3 Lærer indvandrerne at agere i det ret frie danske uddannelsessystem 

(12). 
 
 
 
Vi har obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog og 
lektiehjælp for elever, som har behov for det 

Bilag 3, figur 1: Obligatorisk undervisning 
i dansk som andetsprog og lektiehjælp
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Kommentarer: 
Skole 1, vejleder 
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Vi starter lektiehjælp hvert år. Men eleverne benytter det ikke. De vil ikke 
benytte fritid på dette. Ungdommens Røde Kors arrangerede lektiehjælp seks 
gange sidste år – der kom ingen! 
 
Skole 1, mester 
Vi havde en elev forrige år, som var stærkt ordblind. Der hjælper vi.  
 
Skole 2, vejledere 
Vi har et ”Ord- og talværksted” – tosprogede kan få hjælp der. Men somme 
tider glemmer eleverne at komme.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vi har et ”Ord & talværksted” – 4 t hver tirsdag. Desuden har vi SPS ordning 
og et Studiecenter, hvor der er en lærer til at hjælpe. Det er meget blandet, 
hvordan de bruger det. Hvis vi ”fanger” en, er det obligatorisk.  
 
Skole 3, mester 
Sproget har stor betydning for mulighederne for at gennemføre uddannelsen, 
da en dårlig beherskelse af det danske sprog fører til isolation på 
arbejdspladsen. 
 
Vi har ingen problemer med unge af anden etnisk oprindelse. Det er ikke dem 
der kommer på arbejdspladserne der er problemer med. 
 
Skole 4, vejleder 
Vi oplever, at en del elever, der optages på grundforløbet, kommer til skolen 
med ret dårlige karakterer fra folkeskolen. Et forhold, som det er svært at 
rette op på i den relativt korte tid, der er til rådighed. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Vi har etableret lektiehjælp i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. 
 

 2



Vi arbejder målrettet for at styrke elevernes sproglige kundskaber og 
faglige niveau 

Bilag 3, figur 2: Arbejder målrettet med at styrke 
elevernes sproglige kundskaber og faglige niveau� 
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Kommentarer: 
Skole 1, vejleder: 
Har niveaudelte klasser.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vi arbejder en del på, at de kan formidle noget. Vi har meget teori.  
 
Skole 2, mester 
Hvor godt de er klædt på i hovedregning, engelsk og computer? 
 
Skole 3, vejleder 
Der gennemføres realkompetencevurdering af eleverne. 
 
Skole 3, mester 
Både sproglige og faglige kvalifikationer vurderes at have nogen betydning for 
elevernes muligheder for at gennemføre uddannelsen. 
 
Skole 4, vejleder 
Skolen tilbyder en grundforløbspakke der hedder ’Dansk+’, hvor der lægges 
ekstra vægt på dansk, og hvor det er muligt at aflægge danskprøve. 
Eventuelle ordblinde kan få en it-rygsæk med dansk m.m. 
 
Uddannelsesplanen fra UU-vejlederen er meget vigtig for de unge og for 
skolen. 
 
Skole 4, mester 
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Det er opfattelsen, at elevernes faglige forudsætninger i dansk har nogen 
betydning for deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. 
 
Kendskab til faget a priori tillægges kun en lille betydning. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der udarbejdes og anvendes kompetenceprofiler for eleverne. Disse kan 
anvendes i forbindelse med samtaler, der f.eks. kan vedrøre forlængelse af 
skoleforløbet. 
 
Vi arbejder med at lære indvandrerne at agere i det ret frie danske 
uddannelsessystem 
 
 

kole 2, vejledere 
bagerområdet – skal snakke hårdt til dem. Konsekvensen: 

kole 3, vejleder 
endighed, da området er kompliceret at finde rundt i. 

kole 4, kontaktlærer 
 daglige undervisning og vejledningen. 

Bilag 3, figur 3: Lærer indvandrerne at agere i det 
danske uddannelsessystem

0 1 2 3

Skole 1

Skole 2

Skole 3

Skole 4

Lærer
Vejleder

 
 
 
S
Flest indvandrere i 
”du bliver smidt ud”.  
 
S
Ja, det er en nødv
 
 
S
Ja, det er en del af den
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Bilag 4 

Undervisningen og lærerne 
 
 

Tema 3 
Undervisningens tilrettelæggelse og lærernes opfattelse af elverne spiller en 
væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er derfor en hypotese, at sko-
ler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførel-
se, end skoler, der ikke gør. Referencer: 3, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 29, 
33, 34. 
 
3.1  Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevens forud-

sætninger (6) 
3.2  Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven mulighed for at blive 

inkluderet i læringsfællesskaber (6) 
3.3  Der foregår en professionel lærerudvikling med henblik på udviklingen 

af en mangfoldighedspædagogik (6) 
3.4  Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og –metoder, 

der kan rumme etniske minoritetsunge (8) 
3.5  Skolen arbejder med udvikling og anvendelse af den personlige uddan-

nelsesplan (4) 
3.6  Skolens og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn af eleven (frem for 

et mangelsyn) (4) 
3.7  Skolen tilbyder differentiering af undervisningen (4) 
3.8  Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring (16) 
3.9  Skolen flytter teori fra grundforløbet ud på værkstedslinjerne (24) 
3.10  Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling af undervisere og vejledere 

(13) 
3.11  De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med elever-

ne, herunder etniske minoriteter (15) 
3.12  Skolen tilbyder lektiehjælp og mentorordninger (3) 
3.13  Skolen anvender elevplan og den personlige uddannelsesplan til at ska-

be faglig forankring og fokus (18). 
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Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevens for-
udsætninger 

Bilag 4, figur 1: Pædagogisk tilrettelæggelse med 
udgangspunkt i elevens forudsætninger?

0 1 2 3

S kole 1

S kole 2

S kole 3

S kole 4

Lærer

Vejleder

 
Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Vi niveaudeler. Bagsiden er, at nogle klasser næsten kun består af indvandrere 
(fordi de har dårligere karakterer). Eleverne testes fagligt ved start på skolen. 
Indvandrerforældrene vil ikke have dem i klasse med andre indvandrere! Ingen 
protester fra danskerne.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vores system er ikke gearet til den enkelte. Fleste lærere forbereder sig til 
holdundervisning. Moduliseringen gør, at vi kan køre dem igennem individuelt.  
 
Skole 3, kontaktlærer 
De etniske unge blandes på forskellige hold. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen tager ikke i tilstrækkeligt 
omfang udgangspunkt i elevernes forudsætninger, når det kommer til elever 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
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Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven mulighed for at blive 
inkluderet i læringsfællesskaber 
 

Bilag 4, figur 2: Den pædagogiske tilrettelæggelse giver eleven 
mulighed for at blive inkluderet i læringsfællesskaber?
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Kommentarer 
 
Skole 1, kontaktlærer 
Underviser også i innovation. 
 
Skole 2, vejleder 
Ja, men er eleverne klar over det? (Eks. med tilberedning af amerikansk mad).  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Fælles del + blå værksted (faglig retning). Der hører de rigtigt meget til.  
 
Skole 3, vejleder 
Ung til ung-mentorordninger har været forsøgt, men uden held. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der er dannet såkaldte ’klynger’ bestående af 12-15 elever. 
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Der foregår en professionel lærerudvikling med henblik på udviklingen 
af en mangfoldighedspædagogik 

Bilag 4, figur 3: En professionel lærerudvikling med henblik på 
en mangfoldighedspædagogik?
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S kole 4

Lærer
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Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Der sker ikke noget specifikt.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Meget kommer fra Pædagogisk Råd (ikke så topstyret).  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Der er ansat speciallærere på de områder, som har mange tosprogede (auto & 
smedene). Vi har ikke behovet. Fem-seks lærere på diplomkursus i pædagogik.  
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Skolen arbejder med styrkelse af undervisningsformer og – metoder, 
der kan rumme etniske minoritetsunge 

Bilag 4, figur 4: Skolen arbejder med styrkelse af 
undervisningsformer, der kan rumme etniske minoritetsunge?
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Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Vi har særlige klasser, hvor vi starter de elever med så lavt niveau, at de ikke 
kan klare HG. Her går de så ½ - 1 år. Markant lavere frafald for denne gruppe 
(de kender skolen osv.). Fleksforløb (tidl. Introforløb) – mest indvandrere. TS 
forlænger i slutningen. HG forlænger i starten. Skolen bestemmer uddannel-
seslængde og bestemmer, hvornår eleven er klar.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Vi arbejder med det hele tiden, men ikke med fokus på minoritetsunge.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
På de afdelinger, hvor man har de etniske minoritetsunge, arbejder man rigtigt 
meget med det.  
 
Skole 3, kontaktlærer 
De etniske unge blandes på de forskellige hold. 
 
Skole 3, vejleder 
Indsatsen er øget de seneste år. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
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Indsatsen er øget de senere år. 
 
 
Skolen arbejder med udvikling og anvendelse af den personlige ud-
dannelsesplan 

Bilag 4, figur 5: Skolen arbejder med udvikling og anvendelse 
af den personlige uddannelsesplan?
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S kole 4
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Lærer

Vejleder

 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Vi arbejder med elevplan. TS har brugt det i flere år.  
 
Skole 2, vejleder 
Vi er meget langt med elevplan.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Elevplan er en integreret del af kontaktlærerordningen. Arbejdede mere med 
den tidligere, nu er det mere rutine.  
 
Skole 3, vejleder 
Der arbejdes med elevplanerne. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der skrives i logbøger m.m., og det er opfattelsen at der følges op. 
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Skolen og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn på eleven (frem for 
et mangelsyn) 

Bilag 4, figur 6: Skolens og lærernes synsvinkel er et 
ressource syn på eleven?

0 1 2 3

S kole 1

S kole 2
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S kole 4

Lærer

Vejleder

 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Verden tvinger os til et mangelsyn (”Hvad mangler du for at komme i lære i 
Føtex?”) 
 
Skole 2, vejleder 
Skolehjem redder en del elever fra frafald! Eks. med 16-årig, som var smidt ud 
hjemmefra. Vi fik ham ekstraordinært ind på kokkeuddannelsen.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Tror egentlig, det er et mangelsyn hos mange. I Erhvervsklar bliver der kørt 
meget på ressourcer.  
 
Skole 3, vejleder 
Jeg synes i høj grad,der lægges et ressourcesyn på eleverne. 
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Skolen tilbyder differentiering af undervisningen 

Bilag 4, figur 7: Skolen tilbyder differentiering af 
undervisningen?
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Kommentarer 
 
Skole 2, kontaktlærer 
På overordnet plan, ja. Eleverne kan vælge moduler efter, hvor de er nu. Men 
ikke i selve undervisningen. Ikke specielt til den enkelte elev.  
 
Skole 2, mester 
”Erhvervsrettet påbygning” – fire uger. Der er en - to elever til en lærer. Helt 
målrettet undervisning. Det er noget TS skal informere om. Ved alle virksom-
heder det? Higer efter mere kontakt med TS. Kan udvikle det meget mere. Er-
fagrupper med 11 virksomheder og fire – fem fra TS. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Undervisningen består meget af ’arbejd selv’ og projekter. Noget, der vækker 
blandede følelser både hos elever og hos lærere. 
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Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring 

Bilag 4, figur 8: Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang 
til læring?
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Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Det kan vi ikke.  
 
Skole 2, vejleder 
Vi vil gerne være mere praktiske, men vi har ingen penge til det. Det koster på 
bundlinjen. Hvis der var penge til mere praktik, så fik vi flere elever igennem. 
På efg var de i praktik ½ dag ad gangen.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Ved reformen forsøgte vi at øge værkstedsdelen, men mangler ressourcer.  
 
Skole 3, kontaktlærer 
I det omfang det kan lade sig gøre, så gør vi det. 
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Skolen flytter teori ud på værkstedslinjerne 

Bilag 4, figur 9: Skolen flytter teori ud på værkstedslinjerne?

0 1 2 3
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S kole 2
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S kole 4
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Vejleder

 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 2, vejleder 
Der, hvor der er mulighed.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vi er der ikke endnu. Bøvlede i foråret med at lave 50 % værkstedsundervis-
ning, men er ikke i mål.  
 
Skole 3, vejleder 
De steder, hvor det giver mening, gør vi det. 
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Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling af undervisere og vejlede-
re 

Bilag 4, figur 10: Skolen sikrer løbende kompetenceudvikling 
af undervisere og vejledere?
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S kole 1
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Mester

Lærer

Vejleder

 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Skolen har ikke penge.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Har selv taget master i IT, sprog og læring, bifag i Innovation & entrepre-
neurship samt HD i regnskab og økonomistyring – inden for tre år.  
 
Skole 1, mester 
Lægger ret meget vægt på dette.  
 
Skole 2, vejleder 
Pædagogisk diplomuddannelse.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Skolen god, men lærerne selv for sløve.  
 
Skole 3, mester 
Det har stor betydning for gennemførelsen, men der findes en særskilt udfor-
dring i forhold til lærerne. De rigtig dygtige lærere er efterhånden godt oppe i 
årene, og det kan give en generationskløft i forhold til eleverne. Det er samti-
dig opfattelsen, at det er svært at rekruttere lærere på grund af det spænd, 
der er mellem lønnen som lærer og lønnen som fagligt maskinarbejder. 
 
Skole 4, mester/praktikansvarlig 
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Det er af helt afgørende betydning, at der sker en løbende kompetenceudvik-
ling af såvel lærere som vejledere. 
 
 
De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde med elever-
ne, herunder etniske minoriteter 
 

ommentarer 

kole 1, vejleder 
kke dem, som ikke viser interesse. Frivillighedsprincip i for-

Bilag 4, figur 11: De ansatte udviser interesse og engagement 
til at arbejde med eleverne, herunder etniske minoriteter?
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bindelse med fleksforløb.  
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Skolen tilbyder lektiehjælp og mentorordninger 

Bilag 4, figur 12: Skolen tilbyder lektiehjælp og 
mentorordninger?
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Vejleder

 
 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Tilbyder, men ikke mange, som vil have det.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Kan se, vi har gjort det. Det virker ikke rigtigt. Efter skoletid??? Hvad er det, vi 
selv tror? De er alle forskellige, og derfor skal de have det forskelligt.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Det virker, men for få ressourcer til at køre ordentligt.  
 
Skole 3, vejleder 
Nej, ikke på den grafiske afdeling. 
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Skolen anvender elevplan og den personlige uddannelsesplan til at 
skabe faglig forankring og fokus 

Bilag 4, figur 13: Skolen anvender elevplan og den personlige 
uddannelsesplan til at skabe faglig forankring og fokus?

0 1 2 3

S kole 1

S kole 2

S kole 3

S kole 4

Lærer

Vejleder

 
 
 
 
Kommentarer 
 
Skole 2, kontaktlærer 
Bruger den, fordi vi skal. Er blevet administrationsværktøj, hvor vi skal vinkle 
kompetencer af.  
 
Skole 4, kontaktlærer 
Anvendes ikke til at skabe faglig forankring og fokus. 
 
Skole 4, mester/praktikansvarlig 
Den personlige uddannelsesplan er ikke synlig for eleverne, men det tillægger 
jeg heller ikke den helt store betydning. 
 
 

 14



Bilag 5  

Praktikpladser og samspil med praktikvirksomheden 
 
 

Tema 4 
Praktikpladssituationen spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse, 
ikke mindst unge med anden etnisk baggrund. Det er derfor en hypotese, at 
skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemfø-
relse, end skoler, der ikke gør. Referencer: 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 30, 31. 
 
4.1  Skolen arbejder for at øge antallet af praktikpladser og skolepraktik-

pladser (3) 
4.2  Skolen arbejder for at forbedre forholdene til og i praktikvirksomheder-

ne (7) 
4.3  Skolen arbejder for at skaffe etniske unge praktikplads (30, 31). 
 
 
 
Skolen arbejder for at øge antallet af praktikpladser og skolepraktik-
pladser 
 

Bilag 5, figur 1: Skolen arbejder for at øge antallet af 
praktikpladser og skolepraktikpladser?

0 1 2 3

Skole 1

Skole 2

Skole 3

Mester

Lærer

Vejleder

 
 
Kommentarer 
 
Skole 1, kontaktlærer 
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Lærerne tager ud og besøger virksomheden, når eleverne er i ugepraktik. 
Praktikservice meget aktiv.  
 
Skole 2, vejleder 
Nu praktikpladser nok (Food) – men mangler elever.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Alle burde ansætte en på fuld tid til dette.  
 
Skole 2, mester 
Kommer an på, hvordan de vil arbejde med det, og hvad de vil gøre. Vi har 
både samspil med TS og jobformidlingen. Vi har to voksenlærlinge. Vi har haft 
dem otte uger (seks personer) i ”praktik”, så kan vi ”se dem an”.  
 
Skole 3, kontaktlærer 
Man forsøger at ’udlåne’ elever til virksomheder, og på den måde styrkes den 
virksomhedsforlagte undervisning, og der åbnes muligheder for flere praktik-
pladser. 
 
Skole 3, vejleder 
Der gøres en række forskellige indsatser på området, og det er opfattelsen, at 
det virker. 
 
Skole 3, mester 
Gør de det? Det er opfattelsen, at der er praktikpladser nok til dem, der kan og 
vil. 
 
Skolen arbejder for at forbedre forholdene til og i praktikvirksomhe-
derne 
 

Bilag 5, figur 2: Skolen arbejder for at forbedre forholdene til 
praktikvirksomhederne?
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Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Vi gør meget ud af kontakten til virksomhederne. Hvad der sker i virksomhe-
derne, er ikke vigtigt for os. Det er HKs område.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Vi forsøger at gøre det så let som muligt.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vi holder mesteraftener mv. og samarbejder med lokale uddannelsesnævn. Vi 
ser ikke eleverne efter grundforløbet.  
 
Skole 3, mester 
Det har nogen betydning, at skolen løbende arbejder for at forbedre forholdene 
til praktikvirksomhederne. Dette kan f.eks. ske gennem, at skolerne aflægger 
virksomhederne besøg. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der er en løbende proces med at forbedre forholdene mellem skole og praktik-
sted. 
 
Skole 4, mester/praktikansvarlig 
Der finder samtaler sted med eleverne inden de sendes i praktik for at sikre 
det bedst mulige match mellem elev og praktiksted. 
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Skolen arbejder for at skaffe etniske minoritetsunge praktikplads 
 

Bilag 5, figur 3: Skolen arbejder for at skaffe etniske 
minoritetsunge praktikplads?
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Kommentarer 
 
Skole 1, kontaktlærer 
Praktikpladserne selv spørger efter dem (f.eks. Århus Kommune, 20 %).  
 
Skole 1, mester 
Hvis ikke de kan leve op til vores krav og har jævne karakterer, kan vi ikke 
bruge dem. Hvis de taler dårligt dansk, kan vi ikke bruge dem her. Det er der 
mange, der gør, trods at de er født her. 
 
Skole 2, vejleder 
Vi gør ikke forskel. Pt. har vi en analfabet, en indfødt dansker. Hun kan ikke 
læse et gadenavn. Hun har fået SPS-støtte. Et andet eksempel er en 25-årig 
med 2,5 score i screeningstest i SPS (specialpædagogisk støtte, - score over 
35, så får man ikke hjælp). Den ny mesterlære er ikke en hjælp for de svage. 
De skal have fem ugers teori på skolen (f.eks. hygiejne, som mester ikke kan 
lære dem).  
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Bilag 6 

Skolens miljø 
 

Tema 5 
Skolens miljø spiller en væsentlig rolle for de unges gennemførelse. Det er der-
for en hypotese, at skoler, der arbejder med følgende forhold, bedre vil sikre 
elevernes gennemførelse, end skoler, der ikke gør. Referencer: 6, 7, 16, 20, 
24, 28, 37. 
 
5.1  Skolen arbejder for at skabe et miljø for lighed og mangfoldighed (6) 
5.2  Skolen fremmer aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab og giver 

mulighed for at etablere nye venskaber (24). 
 
Skolen arbejder for, at der på skolen som helhed skabes et miljø for 
lighed og mangfoldighed 

Bilag 6, figur 1: Skolen arbejder for, at der på skolen som 
helhed skabes et miljø for lighed og mangfoldighed?
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Kommentarer 
 
Skole 1, kontaktlærer 
Er der sat ressourcer af i strategiplanen? 
 
Skole 2, vejleder 
Vi stiller samme krav til alle.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Ikke specielt aktuelt.  
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Skole 3, vejleder 
Skolen har et værdisæt og en række fokusområder, hvor disse ting indgår. 
 
Skole 4, vejleder 
Skolen har mange voksne elever, så der er ikke tale om et ungdomsmiljø. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Skolen arbejder specielt i undervisningen for, at der skabes et miljø for lighed 
og mangfoldighed. 
 
 
 
Skolen fremmer aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab og giver 
mulighed for at etablere nye venskaber 
 
 

ommentarer 

kole 2, vejleder 
itet på grundforløbet.  

kole 2, kontaktlærer 
unikation og samarbejde” laver man elevcafé. Vi tager 

kole 3, kontaktlærer 
rangementer som f.eks. grillning af pølser, ture til Bak-

kole 3, vejleder 

Bilag 6, figur 2: Skolen fremmer aktiviteter, der styrker det 
sociale fællesskab og giver mulighed for at etablere nye 

venskaber?
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Disse ting søges realiseret gennem klassefællesskaber og elevråd. Endvidere 
arbejdes der med samarbejdsklima og god omgangstone. Ekskursioner, fre-
dagsbarer m.v. er ligeledes initiativer der ses som fremmende for det sociale 
fællesskab. 
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Bilag 7 

Elevernes baggrund, - specielt hvad angår etniske 
minoriteter 
 

Tema 6 
Elevernes baggrund (etnisk baggrund, køn og social arv) spiller en væsentlig 
rolle for de unges gennemførelse. Det er derfor en hypotese, at skoler, der ar-
bejder med følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse, end 
skoler, der ikke gør. Referencer: 2, 7, 8, 14, 16, 28, 31. 
 
6.1  Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem og mellem 

danske og etniske minoritetsunge (8) 
6.2  Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre (16). 
 
 
Skolen arbejder for at styrke netværk mellem skole og hjem og mellem 
danske og etniske minoritetsunge 
 

ommentarer 

kole 1, kontaktlærer 
 bevidst om det. Vi gør ikke noget ud af ”skole-hjem”.  

kole 1, mester 
 med udenlandsk baggrund (libaneser), – han klarer sig fint.  

Bilag 7, figur 1: Skolen arbejder for at styrke netværk mellem 
skole og hjem og mellem danske og etniske minoritetsunge?
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K
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Vi er i hvert fald blevet
 
S
Vi har pt. kun en

 1



 
Skole 2, vejleder 

jemmet, hvis eleven er over 18 år. Vi har introduktionsafte-

kole 3, vejleder 
e så mange etniske elever. De, der findes, er ofte ret stærke 

kole 4, kontaktlærer 
lseskonsulent, der skal styrke kontakten mellem skole 

kolen tilbyder uddannelsesrådgivning og støtte til forældre, specielt 

ommentarer 

er 
orældrene er ikke specielt interesserede i samarbejdet. De vil hellere have 

mere prestige).  

vis der er nogen, der spørger, får de hjælp. Men det er ikke et produkt, vi har 

er 

Vi kontakter ikke h
ner, men ikke ret mange kommer.  
 
S
Afdelingen har ikk
unge over 18 år. 
 
S
Skolen har en fastholde
og hjem. 
 
 
S
forældre med anden etnisk baggrund 
 

Bilag 7, figur 2: Skolen tilbyder uddannelsesrådgivning og 
støtte til forældre, spec. forældre med anden etnisk 

baggrund?

0 1 2 3

Skole 1

Skole 2

Skole 3

Skole 4

Mester

Lærer

Vejleder

 
 
K
 
Skole 1, vejled
F
børnene på HHX (
 
Skole 1, kontaktlærer 
H
på hylderne.  
 
Skole 2, vejled
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Vi giver samme rådgivning til alle.  

å andre afdelinger, ja. 

 
Skole 2, kontaktlærer 
P

 3



 



Bilag 8 

Skolens indsats overordnet 
 
 

Tema 7 
Skolernes indsats overordnet set (strategisk) spiller en væsentlig rolle for de 
unges gennemførelse. Det er derfor en hypotese, at skoler, der arbejder med 
følgende forhold, bedre vil sikre elevernes gennemførelse, end skoler, der ikke 
gør. Referencer: 3, 13, 18, 19, 22, 24, 28. 
 
7.1  Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem effektiv registrering 

(22) 
7.2  Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig indsats i 

forhold til etniske minoritetsunge (22) 
7.3  Skolen udbygger brobygningsaktiviteter (24) 
7.4  Skolens ledelse har et stigende fokus på frafald og fastholdelse som et 

fælles anliggende mellem flere aktører (18) 
7.5  Skolen sammenligner egne resultater med andre erhvervsskolers resul-

tater (3). 
 
 
Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem effektiv registrering 

Bilag 8, figur 1: Skolen arbejder for at mindske frafaldet 
gennem effektiv registrering?
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Kommentarer 
 
Skole 1, vejleder 
Vi får frafaldsstatistikker hver uge. Vi tager fat i dem, inden pjækkeriet er ble-
vet en vane.  
 
Skole 1, kontaktlærer 
Vi gik fra gammelt protokolsystem med månedlig statistik til elektronisk. Det 
virkede ikke! Nu igen protokol. Det virker. Vi får månedlig statistik.  
 
Skole 1, mester 
Skolerne kunne lære dem: ”Hør her, har du meldt dig…” Eleverne har ikke 
lært, at der sættes grænser.  
 
Skole 2, vejleder 
Vi registrerer hver dag. Hvis en elev har for mange forsømmelser, så er det ud. 
En etnisk pige ”glemte at komme” en uge. Konsekvens: ud.  
 
Skole 2, kontaktlærer 
Vi har i syv år kæmpet for elektronisk registrering, men registrerer stadig på 
papir. Det er et håndgribeligt redskab over for eleverne. Tal er sværere at 
bortforklare. Ultimativt: Du bliver smidt ud, hvis…. Hvis de kommer for sent, 
tæller det som to timers fravær.  
 
Skole 2, mester 
”Gule kort” nu pr. mail. Der er typisk frafald torsdag/fredag i skoleperioden 
(eleverne får fuld løn!). Hjemme på værkstedet skal de stemple ud, også når 
de skal ud at ryge.  
 
Skole 3, kontaktlærer 
Der sendes breve ud ved for stort fravær, men lærerne tager også samtaler 
med de elever, der har meget fravær.  
 
Skole 3, vejleder 
Der gennemføres registrering af fremmøde. 
 
Skole 3, mester 
Skolerne skal ikke bare lade eleverne gå igennem uddannelsen. De kommer 
for langt, før de opdager, hvor lidt de kan. 
 
Skole 4, kontaktlærer 
Der gennemføres registrering af eleverne, når de møder op. 
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Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem en særlig indsats i 
forhold til etniske minoritetsunge 

Bilag 8, figur 2: Skolen arbejder for at mindske frafaldet 
gennem en særlig indsats i forhold til minoritetsunge?
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Skole 1, vejleder 
Bl.a. fleksforløb 
 
Skole 2, vejleder 
Elevcoach.  
 
 
Skolen udbygger brobygningsaktiviteter 
 

Bilag 8, figur 3: Skolen udbygger brobygningsaktiviteter?
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Kommentarer 

kole 1, vejleder 
re.  

kole 1, kontaktlærer 
et var en succes.  

kole 2, kontaktlærer 
ag, hvor de inviterede forældrene ind. Tidl. ”biologi un-

kole 4, vejleder 
ektorvejledning og har en vejleder siddende i UU-

kolens ledelse har et stigende fokus på frafald og fastholdelse som et 

ommentarer 

r 
an være et problem, når eleverne er over 18 år. 

 
S
Vi er danske mest
 
S
Har selv været med. D
 
S
Eleverne har haft madd
der neglene” for folkeskoleelever, men kører det endnu? (Agro College har 
egen gård).  
 
S
Skolen deltager i s
vejledningen en dag om ugen. 
 
 
 
S
fælles anliggende mellem flere aktører 
 
 

Bilag 8, figur 4: Skolens ledelse har et stigende fokus på 
frafald og fastholdelse som et fælles anliggende mellem flere 

aktører?
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Fokus er flyttet til de stærke elever (prestige)! Bl.a. Erhvervsklar, screenings-

kole 3, vejleder 
g midler til – vejledning. Herudover yderligere ansættelse af 

kole 3, mester 
er på praktikpladserne er en god ide i forhold til fastholdelse. 

kolen sammenligner egne resultater med andre erhvervsskolers re-

ommentarer 

er 
i lå i flere år under Odense og Ålborg pga. at første uge talte med.  

a, men betyder sammenligning, at det virker? 

i sammenligner os her i huset med Salling i Ålborg.  

ar vi trukket os ud af dette? Virker det i praksis at sammenligne sig med an-
 noget fra andre skoler. Kvalitetssystem fra OTS (Mars 

samtaler, praktikpladsordning, kombinationsforløb m. produktionsskole. Bran-
cheskolekonceptet retter sig mere mod markedet. Mere fokus på det faglige 
end det almene.  
 
S
Øget fokus på – o
en virksomhedskonsulent. 
 
S
Instruktørordning
 
 
S
sultater 
 

Bilag 8, figur 5: Skolen sammenligner egne resultater med 
andre erhvervsskolers resultater?
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systemet), men reelt virkede det ikke. Internt har vi KIU (kvalitet i uddannel-
sen) - der erfaringsudveksler vi med hinanden. Rigtigt godt. Der handler vi.  
 
Skole 2, mester 
Det kan bidrage til at holde fokus på, om de er gode nok.  

a vi deltager i sammenligninger med andre skoler. 

ette er et område, der godt kunne styrkes. 

 
Skole 3, vejleder 
J
 
Skole 4, kontaktlærer 
D
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Bilag 9  

Fokusinterview 
 
Der er gennemført fem fokusinterview på fire skoler. To interview (skole 3 og 
4) blev gennemført som ’klassiske fokusinterview’ med grupperne, dvs. 
intervieweren har stillet spørgsmålene i spørgerammen og faciliteret 
diskussionen. Erfaringsmæssig er denne metode velegnet til at få 
kommentarer frem, som ikke kommer til udtryk i en spørgeskemabesvarelse. 
Ligeledes giver formen mulighed for opfølgende og uddybende spørgsmål. Data 
er typisk meget omfattende og kræver en stor bearbejdning.  
 
De temaer og antagelser, der er drøftet i fokusgrupperne, er baseret på 
litteraturgennemgangen og interviewene med lærere, vejledere og 
mestre/praktikansvarlige. 
 
Fokusinterview på skole 1 og 2 blev gennemført som prioriteringsspil. Denne 
form blev valgt af to grunde. Dels var det antagelsen, at denne form både 
kunne fremskaffe kvantitative og kvalitative data, dels var det en test af, om 
formen kan være et dynamisk redskab til dialog med eleverne om, hvad de 
selv mener, er vigtigt for deres gennemførelse.  
 
Prioriteringsspillet blev gennemført i tre faser.  
I første fase blev eleverne placeret ved et bord med 29 kort. Kortene bestod af 
spørgsmålene fra spørgerammen. Eleverne skulle herefter på skift trække et 
kort og afgøre med gruppen, om kortets indhold havde betydning for, om de 
gennemfører eller ej. Efter første runde blev ca. halvdelen af kortene lagt til 
side (uden betydning).  
 
I anden fase blev eleverne bedt om at give point (0 – 10) til de spørgsmål, de 
havde sagt betød noget for deres gennemførelse. Point blev regnet ud på 
tavlen, og de 10 kort (spørgsmål) med højeste score gik videre til tredje 
runde.  
 
I tredje fase blev eleverne bedt om at prioritere de fem udsagn (antagelser), 
som de anså for at være vigtigst i forbindelse med gennemførelse af deres 
uddannelse.  
 
Fokusinterviewene på skole 3 og 4 er gennemført som mere klassiske 
fokusgrupper, hvor eleverne er blevet bedt om at diskutere en række temaer 
og antagelser omkring frafald og gennemførelse på EUD. 
 
Rent metodisk er fokusgrupperne på skole 3 og skole 4 suppleret med, at hver 
enkelt deltager før starten på fokusgruppen er bedt om at notere de tre 
væsentligste grunde til, at de ønsker at færdiggøre deres studie, og de tre 
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væsentligste grunde til, at de kunne finde på at stoppe på deres nuværende 
uddannelse. 
 
Der er i forbindelse med fokusgrupperne lagt vægt på diskussioner af de 
temaer og antagelser, som eleverne har mulighed for at kunne forholde sig til. 
 

Skole 1 
På skole 1 er der gennemført to interview, et med elever på grundforløbet og 
et med elever på hovedforløbet. 
 
Skole 1, grundforløbet (1A) 
Gruppen bestod af 11 deltagere, otte kvinder og tre mænd. Tre personer har 
anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Kommentarer fra eleverne på spørgsmålet:  
Hvad betyder noget for dig, mht. om du gennemfører uddannelsen eller falder 
fra? 
 
Nr.  Antagelse Kommentarer 
Top 5 – uprioriteret 
2.2 Skolen arbejder målrettet 

for at styrke elevernes 
sproglige kundskaber og 
faglige niveau? 

• Sproget betyder meget. Jeg vil gerne 
have en læreplads i udlandet.  

 
 

3.6 Skolens og lærernes 
synsvinkel er et ressource-
syn af eleven (frem for et 
mangelsyn)? 

• Giver mere motivation.  
• En god studievejleder. 
• At læreren giver et ’go’.  
 

3.7 Skolen tilbyder 
differentiering af 
undervisningen? 

• Vigtigt! 
• Opdeling i niveauer er en god ting. 
• Undervisningsaktiviteter i grupper, ved 

computeren osv. – frem for at læreren 
står ved tavlen.  

• Rart, at man kan sende sine lektier 
indtil kl. 12.  

5.2 Skolen fremmer aktiviteter, 
der styrker det sociale 
fællesskab og giver 
mulighed for at etablere 
nye venskaber? 

• Pissedårligt, vi ikke har introtur! 
• Det sociale samvær spiller en stor 

rolle.  

7.1 Skolen arbejder for at 
mindske frafaldet gennem 
effektiv registrering? 

• Vi har nemmere ved at blive væk, hvis 
vi ikke bliver registreret. 

• Mange vil falde fra uden. Selvdisciplin? 
• At skolen tager fat i én, når man har 
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for meget fravær.  
• Godt at få at vide, at det har 

konsekvenser, hvis man ikke laver sine 
ting.  

Desuden var følgende antagelser med i 3. fase: 
3.2 Den pædagogiske 

tilrettelæggelse giver 
eleven mulighed for at blive 
inkluderet i 
læringsfællesskaber? 

 

3.5 Skolen arbejder med 
udvikling og anvendelse af 
den personlige 
uddannelsesplan? 

 

3.13 Skolen anvender elevplan 
og den personlige 
uddannelsesplan til at 
skabe faglig forankring og 
fokus? 

 

4.1 Skolen arbejder for at øge 
antallet af praktikpladser 
og skolepraktikpladser? 

 

4.2 Skolen arbejder for at 
forbedre forholdene til og i 
praktikvirksomhederne? 

 

5.1 Skolen arbejder for, at der 
på skolen som helhed 
skabes et miljø for lighed 
og mangfoldighed? 

 

 
 
Skole 1, hovedforløbet (1B) 
Gruppen bestod af seks kontorelever (offentligt område), heraf seks kvinder og 
en mand. En deltager har anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Kommentarer fra eleverne på spørgsmålet:  
Hvad betyder noget for dig, mht. om du gennemfører uddannelsen eller falder 
fra? 
 
Nr.  Antagelser  Kommentar 
Top 5 - prioriteret 
3.7 Skolen tilbyder 

differentiering af 
undervisningen?  

• Vigtigt, at man får lov at følge på egne 
præmisser. 

• Går selv ind og differentierer, - vigtigt, 
at lærer bakker op.  
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• Man skal lære selv at tage 
beslutninger, når man kommer på 
arbejdsmarkedet.  

3.8 Skolen tager 
altovervejende en praktisk 
tilgang til læring? 

• Meget vigtigt. Teori kan ikke bruges til 
noget. uden at det kan ses, hvad det 
skal bruges til.  

2.2 Skolen arbejder målrettet 
for at styrke elevernes 
sproglige kundskaber og 
faglige niveau? 

• Sproglige kundskaber? Men faglige 
niveau, det er derfor vi er her. 

• Det vigtigste er at lære noget, derefter 
at have det godt.  

5.1 Skolen arbejder for, at der 
på skolen som helhed 
skabes et miljø for lighed 
og mangfoldighed? 

• Man lærer ikke noget, hvis ikke der er 
plads til alle.  

3.1 Den pædagogiske 
tilrettelæggelse tager 
udgangspunkt i elevens 
forudsætninger?  

 

Desuden var følgende antagelser med i 3. fase: 
3.5 Skolen arbejder med 

udvikling og anvendelse af 
den personlige 
uddannelsesplan? 

• Jeg kan godt lide at se min plan 
fremover. Jeg kan godt lide lidt 
struktur, at der er en plan. Hænger lidt 
sammen med den med vores 
forudsætninger.  

3.13 Skolen anvender elevplan 
og den personlige 
uddannelsesplan til at 
skabe faglig forankring og 
fokus? 

•  

4.2 Skolen arbejder for at 
forbedre forholdene til 
praktikvirksomhederne? 

• Når vi er færdige, bør vi kunne 
varetage de andres job.  

• Enormt vigtigt, at skolen gør noget for 
at forbedre forholdene. 

• Min arbejdsplads (AT) måtte rykke for, 
hvornår vi skulle på skole.  

5.2 Skolen fremmer aktiviteter, 
der styrker det sociale 
fællesskab og giver 
mulighed for at etablere 
nye venskaber?  

• På en fire ugers skoleperiode er jeg 
ligeglad. 

• Rart at få nogle venner her. Andre 
elever, man kan brokke sig over sin 
arbejdsplads til.  

• Det er så vigtigt at føle sig 
velkommen.  

7.1 Skolen arbejder for at 
mindske frafaldet gennem 
effektiv registrering? 

• Ikke skidegodt, det vi har lavet indtil 
videre.  

• Tænk over hvor mange, der var væk, 
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allerede på andendagen! 
• Flertallet har det sådan, at hvis ikke 

der er registrering, så bliver man væk, 
når man ikke gider.  

• Folk bliver mere sløsede, hvis man 
ikke registreres.  

• Forpligtigelse over for arbejdsgiveren 
(løn). 

 
 
Kommentarer til hvorfor nogle falder fra på uddannelsen: 

1. I min klasse (HH) startede 26, vi var 16 som fuldførte. To havde børn, 
en flyttede til en anden by med kæresten, tre fandt ud af, at det ikke 
var dem, en sluttede pga. for højt fravær.  

2. HG grundforløb start januar 2006 blev halveret fra to til en klasse, da 
man skulle starte på 2. år.  

3. Mange på HG er ’presset’, går der pga. SU’en. Man ved ikke, hvad man 
skal lave, så er HG lettest.  

4. Lærepladsen er afgørende for, om man bliver.  
5. Nogle gik fra HG til HH, fordi de vil videreuddanne sig. Også modsat 

bevægelse.  
6. Lidt synd, at HG bliver opfattet sådan: ”For dem, som ikke ved, hvad 

de vil”. 
7. Dem, som kun holder en uge, - det er ren ubeslutsomhed.  
8. ’Drømmeåret’ eller arbejde i to år for at finde ud af, hvad man vil.  
9. Det er ikke alle, der har forudsætningerne for at vælge uddannelse. En 

masse valgmuligheder. Svært at vælge.  
10. Frafald har meget at gøre med opbakning, bagland. Det er for nemt 

bare at stoppe, fordi det bliver accepteret. Kunne godt ønske, at 
forældrene siger: ”Hvis du er i tvivl, så giv det en måned mere”. Det 
er for nemt for svage sjæle at droppe ud, især hvis de ikke har 
opbakningen.  

11. Den sociale arv er vigtig.  
12. Det er noget med forældrene: Hvornår er man klar? Tage ansvar – 

hvornår kan man tage et ansvar? 
 
Øvrige kommentarer 
 

• ”Det ville være mere relevant at se på praktikpladsens indflydelse på 
eleven. Skoleperioderne udgør ca. 13 uger ud af to års uddannelse. 
Skulle skolen være dårlig, er det kun få uger ad gangen, man skal have 
overstået, men man er daglig påvirket af sin elevplads.”  
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Skole 2 
 
Gruppen bestod af syv elever fra grundforløbet (anlægsgartner, auto, 
elektriker & dental), tre kvinder og fire mænd. En deltager havde anden etnisk 
baggrund end dansk.  
 
Kommentarer fra eleverne på spørgsmålet:  
Hvad betyder noget for dig, mht. om du gennemfører uddannelsen eller falder 
fra? 
 
Nr.  Antagelser Kommentarer 
Top 5 liste – uprioriteret 
3.7 Skolen tilbyder differentiering af 

undervisningen? 
 

3.8 Skolen tager altovervejende en 
praktisk tilgang til læring? 

 

3.11 De ansatte udviser interesse og 
engagement til at arbejde med 
eleverne, herunder etniske 
minoriteter? 

 

4.1 Skolen arbejder for at øge antallet af 
praktikpladser og skolepraktikpladser? 

 

4.2 Skolen arbejder for at forbedre 
forholdene til praktikvirksomhederne? 

 

Desuden var følgende antagelser med i 3. fase: 
1.6 Skolen har styrket vejledningen ved 

at fokusere på aktiviteter, oplevelser 
og afprøvning mere end samtale? 

 

3.2 Den pædagogiske tilrettelæggelse 
giver eleven mulighed for at blive 
inkluderet i læringsfællesskaber? 

 

3.6  Skolen og lærernes synsvinkel er et 
ressourcesyn af eleven (frem for et 
mangelsyn)? 

 

3.9 Skolen flytter teori ud på 
værkstedslinjerne? 

 

5.1  Skolen arbejder for, at der på skolen 
som helhed skabes et miljø for lighed 
og mangfoldighed? 

 

 
 

Kommentarer til hvorfor nogle falder fra på uddannelsen: 
• Sociale forhold 
• Sygdom 
• Manglende kendskab til, hvad uddannelsen går ud på 
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• Træt af skolen – og derfor også træt af teori på TS.  
 
Kommentarer fra eleverne på spørgsmålet: 

”Hvad motiverer jer til at blive i uddannelsen?” 
• Godt samvær – lærere såvel som elever  
• Ud at tjene penge! 
• Bagland og baggrund (opbakning)  
• Beskæftige sig med noget, man godt kan lide  
• Finde noget, som man gider bruge sin tid på  
• Få den hjælp, man har brug for – f.eks. computer til at hjælpe med at 

skrive 
• Tempo – se én an.  

 
 
Sammenfatning af prioriteringsspillet 
 
For at få et tydeligere billede af, hvad det er, eleverne lægger vægt på mht. 
deres gennemførelse, kan resultaterne fra prioriteringsspillet (tre grupper på 
skole 1 og 2) sammenfattes på følgende måde: 
 
Antagelser, der er kommet på top fem-listen tildeles tre point. Antagelser, der 
har været med i 3. fase (10 højst prioriterede i 2. fase), men ikke kom på top 
fem, tildeles to point. Øvrige antagelser tildeles nul point (fravalgt i første fase 
eller lavt pointtal i 2. fase). 
 
Dette giver følgende billede 
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Tabel 1 Prioritering efter hver enkelt antagelse 
 
Nr Antagelse  

S
ko

le
 1

A
 

S
ko

le
 1

B
 

S
ko

le
 2

 

T
o

ta
l 

sc
o

re
 

3.7 Skolen tilbyder differentiering af undervisningen? 3 3 3 9 
4.2 Skolen arbejder for at forbedre forholdene til og i 

praktikvirksomhederne? 
2 2 3 7 

2.2 Skolen arbejder målrettet for at styrke elevernes 
sproglige kundskaber og faglige niveau? 

3 3 0 6 

3.8 Skolen tager altovervejende en praktisk tilgang til læring? 0 3 3 6 
3.6 Skolen og lærernes synsvinkel er et ressourcesyn af 

eleven (frem for et mangelsyn)? 
3 0 2 5 

4.1 Skolen arbejder for at øge antallet af praktikpladser og 
skolepraktikpladser? 

2 0 3 5 

5.1 Skolen arbejder for, at der på skolen som helhed skabes 
et miljø for lighed og mangfoldighed? 

2 3 0 5 

5.2 Skolen fremmer aktiviteter, der styrker det sociale 
fællesskab og giver mulighed for at etablere nye 
venskaber? 

3 2 0 5 

7.1 Skolen arbejder for at mindske frafaldet gennem effektiv 
registrering? 

3 2 0 5 

3.5 Skolen arbejder med udvikling og anvendelse af den 
personlige uddannelsesplan? 

2 2 0 4 

3.13 Skolen anvender elevplan og den personlige 
uddannelsesplan til at skabe faglig forankring og fokus? 

2 2 0 4 

3.1 Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i 
elevens forudsætninger? 

0 3 0 3 

3.11 De ansatte udviser interesse og engagement til at arbejde 
med eleverne, herunder etniske minoriteter? 

0 0 3 3 

1.6 Skolen har styrket vejledningen ved at fokusere på 
aktiviteter, oplevelser og afprøvning mere end samtale? 

0 0 2 2 

3.2 Den pædagogiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i 
elevens forudsætninger? 

2 0 0 2 

3.9 Skolen flytter teori ud på værkstedslinjerne? 0 0 2 2 
 
 
Grafisk kan det fremstilles således 
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Bilag 9, figur 1: Prioritering efter enkelte antagelser (tre 
fokusgrupper)
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Tabel 2, prioritering efter tema 
 
Tema  Antagelse 

nr.  
Antal 
point 

Totalt 
for tema 

A. Vejledning 1.6 2 2 
B. Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 2.2 6 6 
C. Undervisningen og lærerne 3.7 9 
 3.8 6 
 3.6 5 
 3.5 4 
 3.13 4 
 3.1 3 
 3.11 3 
 3.2 2 
 3.9 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 

D. Praktikpladser og samspil med praktikvirksomheden  4.2 7 
 4.1 5 

 
 

12 
E Skolens miljø 5.1 5 
 5.2 5 

 
10 

G Skolens indsats overordnet 7.1 5 5 
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Skole 3 
Gruppen bestod af 11 deltagere, to kvinder og ni mænd. 
 
Eleverne fordelte sig i aldersgruppen 17-31 år og kom fra forskellige indgange 
og fra såvel grund- som hovedforløb. Voksenlærlinge var også repræsenteret. 
 
Eleverne blev indledningsvist bedt om at notere tre forhold, der har betydning 
for gennemførelsen eller eventuelt frafald på uddannelsen. 
 
De forhold, der er angivet, bærer i sagens natur præg af, at eleverne kom fra 
forskellige indgange. Nogle af de forhold, der blev anset for at være positive 
blandt nogle elever, blev af andre elever udpeget som værende mindre gode. 
 
Nedenfor er angivet de forhold, der efter deltagernes holdning har en positiv 
effekt henholdsvis negativ effekt på gennemførelsen: 
 
Forhold der har en positiv effekt på gennemførelsen: 
Spændende opgaver i undervisningen 
Mulighed for kendskab til pc 
Skolepraktik 
Måden lærerne underviser på 
Godt arbejdsmiljø/det sociale aspekt (4) 
Min interesse for uddannelsen (2) 
God mulighed for at få hjælp 
Få en uddannelse/udvikle mig selv (3) 
Få en bedre fremtid 
Det er sjovt og spændende 
Løn under uddannelse 
Svendebrev 
Up to date-udstyr 
Gode muligheder for valgfag 
Vil gerne være en del af en virksomhed 
Styr på tingene på skolen 
Frihed i uddannelsen – ikke som gymnasiet. 
 
Forhold der har en negativ effekt på gennemførelse:
Dårligt arbejdsmiljø/det sociale aspekt 
Manglende interesse for uddannelsen 
Manglende eller forældet udstyr (2) 
Manglende koordination mellem lærerne 
Svært at finde læreplads (2) 
Dovenskab 
Mangel på penge og fritid (3) 
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Dårlige eller uengagerede undervisere (3) 
Hvis jeg ikke er dygtig nok 
For langt mellem skole og hjem 
Fund af bedre uddannelse 
Manglende muligheder for valgfag 
Dårlige transportmuligheder 
For useriøst på skolen. 
 

Vejledning 

Indledningsvist blev der talt om vejledning i folkeskolen. Her var der en 
udbredt opfattelse af, at vejledningen primært var rettet mod de gymnasiale 
uddannelser – og kun meget lidt var rettet mod de uddannelser, der kan tages 
på de tekniske skoler. 
Flere elever giver udtryk for, at de har været på besøg på en teknisk skole, 
men også her var den udbredte opfattelse, at de gymnasiale uddannelser var 
tilgodeset i højere grad:  
 
• ”Nu kommer jeg fra Jylland af, og vi har overhovedet ikke fået noget at vide 

om den uddannelse, jeg tager – som er laboratorie-tandtekniker”.  
 
En anden udtrykte det således:  
 
• ”Vi var på besøg på Teknisk Skole ude i Randers, og ellers var vi på besøg 

på gymnasier fem gange i løbet af det samme skoleår”. 
 
Herefter blev der talt om vejledning på Købehavns Tekniske Skole, og det gav 
et noget andet billede af vejledningen. 
 
’Tandteknikeren’ var meget begejstret for åbent hus arrangementet og for den 
måde, hun var blevet modtaget på. 
 
Blandt flere af dem, der har været eller er i praktik, er der en oplevelse af, at 
det lovede besøg fra vejleder ikke bliver gennemført.  
 
• ”Måske er det svært, når de har tre eller syv klasser, de skal tage sig af”. 
• ”I vores firma har vi en kontaktperson til lærlingene. Virksomhederne har 

en del af ansvaret for, at tingene ikke kører. De sikrer sig og er ikke villige 
til at tage chancer. Jeg har en kontrakt, der løber et år, og den bliver 
forlænget med et år ad gangen – så de kan skaffe sig af med mig, hvis der 
bliver problemer med virksomhedens økonomi”. 

• ”Jeg ville gerne være tømrer, men min vejleder sagde, mine karakterer var 
for gode til at spilde på en tømreruddannelse”. 

Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 

• ”Fraværsregistreringen fungerer ikke”. 
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• ”Jeg havde merit i it – men alligevel blev jeg registreret som værende 
fraværende. Min arbejdsgiver kom efterfølgende og spurgte, hvorfor jeg 
ikke deltog i it-undervisningen”. 

Nogle har en lad holdning, og nogle har en mindre lad holdning. 
Selvdisciplin er vigtig! 
Motivation hjemmefra eller fra venner og bekendte spiller en stor rolle. 
Baglandet betyder meget. 

Undervisning og lærere 

Næsten alle elever havde erfaringer med lærere som de opfattede som 
værende mindre gode: 
 
• ”Jeg har spurgt en lærer ligeud: Hvorfor er standarden blandt lærerne så 

dårlig? – og han svarede: Fordi der ikke er nogen, der gider at have disse 
job!” (Elev på murerretningen). 

 
Samme elev hævdede, at alt for mange af lærerne er for dårlige, og at de ikke 
har nogen pædagogisk tilgang til eleverne. 
 
Andre havde ligeledes bemærkninger vedrørende lærerne: 
 
• ”Der er en meget stor forskel på lærerne. Nogle af dem vil meget gerne 

undervise og er gode til det, men mange af dem er ikke særlig gode”.  
• ”Vi har sendt en klage over en lærer. Han kom ind, satte sig ned, gav en 

stak opgaver og drak kaffe”. (Elev fra elektrikerretningen). 
• ”Vi har skullet vælge valgfag. Mange vælger efter, hvor de gode lærere skal 

undervise”. 
• ”Lærerne har stor betydning for valg af valgfag, – men dårlige lærere kan 

ikke få mig til at afbryde uddannelsen”. 
• ”Jeg er tung i det teoretiske, men har svært ved at få hjælp, fordi læreren 

ikke har tid. Så må jeg få hjælp af de andre elever”. 
 
Et par elever mener ikke at der er lærerressourcer nok: 
 
• ”Min lærer underviser min klasse, men samtidig passer han tre andre 

klasser – der er ikke lærerressourcer nok”. (industritekniker) 
 
På nogle områder gennemføres tilfredshedsundersøgelser efter hvert modul. 
Men eleven, der fremhævede dette, udtrykte samtidig tvivl om, hvorvidt 
undersøgelserne udløser handlinger. 
 
Der var udbredt positiv tilgang til skiftet mellem skole og praktik. Dog foretrak 
de fleste praktikperioderne. 
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Praktikpladser 

En elev fra mureruddannelsen gav udtryk for, at skolepraktikken ikke kunne 
bruges til noget i forhold til at få job efterfølgende. 
 
Der blev fra flere sider klaget over, at man kan blive tvunget til at rejse rigtig 
langt for at få en praktikplads. 
Problemet med at skaffe praktikpladser blev rejst fra flere sider. Flere 
hævdede, at det næsten var nødvendigt at skaffe sig praktikplads, før man 
startede på skolen, for at være sikker på at få en, men når man kom ud til 
mester på arbejdspladsen og søgte, er svaret ofte:  
 
• ”Har du nogen karakterer, du kan vise mig?” og det har man jo ikke, når 

man ikke har afsluttet grundforløbet endnu”. 
• ”20 uger er ikke ret lang tid. Der er allerede gået 12 uger, og halvdelen af 

min klasse har endnu ikke fundet praktikplads. Hvad skal de gøre?” 
 
En murerelev havde skrevet under på en SKP-aftale, men var blevet meget 
overrasket over at kunne blive præsenteret for en praktikplads inden for jord 
og beton, som skolen havde skaffet, og som han ikke kunne sige nej til, fordi 
det lå inden for samme ’blad’ som murer. ”Hvis man siger nej, er der ikke 
mere hjælp”. 
 
Andre (tre-fire) mente, at de har fået dårlig vejledning, og at skolen har 
svigtet i forhold til vejledningen i forbindelse med fremskaffelse af 
praktikpladser. Til gengæld gav flere udtryk for, at de har fået god opbakning 
og vejledning fra den arbejdsplads, de var i praktik på. 
 
 
Det er godt, man kommer ind på grundforløbet, så man ikke ligner en idiot, 
når man kommer ud til mester. 
”Samarbejdet mellem skole og praktikplads er ikke-eksisterende – kun hvis du 
har fravær, så skal de nok være der”. 
Det ville være en fin ting, hvis virksomhederne vidste, hvad det er, de skal 
lære os. 
”Logbogen er et meget vigtigt redskab!” (Murer). 
 
Der blev udtrykt ønske om en bedre organisering og informationer om antal 
lærepladser. I dag bliver der stukket blår i øjnene på eleverne. De kommer ind 
på skolen, men der er ikke nogen læreplads. 
 
• ”Dem jeg kender, er faldet fra på andet hovedforløb, fordi de ikke kan få 

læreplads – i stedet får de tilbudt en SKP. Men firmaerne vil ikke ansætte 
folk med SKP, hvis de har et andet valg”. 

• ”Vi startede ca. 50, nu er vi syv tilbage – fordi der ikke er lærepladser inden 
for reklamebranchen”. 
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• ”Der mangler ærlighed. Skolen bør fortælle fra start, at ret mange ikke kan 
få læreplads”. 

• ”Der er behov for lovgivning. Hvis man har et firma, skal man have pligt til 
at tage lærlinge”. 

Skolens miljø 

Der var en udbredt fornemmelse af, at lektiecafeer enten ikke findes eller ikke 
bruges. 
 
På spørgsmålet om skolen gør nok for den sociale sammenhæng blev angivet 
en længere liste af initiativer som bliver taget på skolen. 
 
- Elevråd, der arrangerer fredagsbar 
- Introduktionsuge da vi startede på grundforløbet, så vi kunne lære hinanden  
  at kende 
- Ryste sammen forløb da vi startede – fungerede godt 
- De sociale arrangementer giver også muligheder for at møde lærerne under  
  andre forhold. 
- Det tætteste, jeg har været på et socialt arrangement, er lektiecafeen. Men  

på vores hold er vi mange, der er over 25 år, så det er ikke skolens ansvar, 
at folk skal lære hinanden at kende. 

 
Mange af eleverne gav udtryk for, at de selv har et stort ansvar for at udnytte 
de sociale muligheder der findes i forbindelse med skolen, og at der er 
væsentlige forskelle eleverne imellem i forhold til, hvor stort et behov de har 
for socialt samvær på skolen. 
 
• ”Det ligger meget hos eleverne selv, og det er også rimeligt, at eleverne 

selv har et ansvar”. 
• ”Det er ikke skolens ansvar, men det er et plus, hvis skolen gør noget for 

den sociale sammenhæng” 
• ”Det afhænger meget af, hvor du er henne i dit liv, hvis du har kone og 

børn, så er du måske ikke så meget interesseret i at få nye venner”. 
 
En diskussion udspandt sig vedrørende, om skolen skulle aldersinddele 
klasserne/holdene. En overvægt af deltagerne var meget tilfredse med den 
store aldersspredning. 

Elevernes baggrund 

Et par stykker gav udtryk for at de var skoletrætte da de afsluttede folkeskolen 
og at de gerne ville ud og lave noget praktisk: 
 
”Jeg var skoletræt og gad ikke mere skole. Jeg vil lave noget praktisk, og 
derfor valgte jeg teknisk skole”. 
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Det er en generel opfattelse, at det kan være svært at få økonomien til at 
hænge sammen. 
 
Flere pegede på at elevernes egen interesse for uddannelsen er meget vigtig 
for gennemførelsen, specielt når man når nogle kritiske tidspunkter i 
uddannelsen. 

Skolen 

En elev fra mureruddannelsen gav udtryk for, at en del virksomheder ikke 
bryder sig om tanken om, at deres elever/lærlinge kommer fra en teknisk 
skole der ligger på Nørrebro, da den opfattes som havende en dårligere 
standard end andre tekniske skoler i københavnsområdet. 
 
Skolens økonomi fik også et par ord med på vejen: 
• ”Jeg har en fornemmelse af, at Teknisk Skole mangler penge. De 

materialer, vi får at arbejde med, er for dårlige. Og for mange elever slipper 
for nemt igennem”. (Murer). 

 
Stort set alle er enige i at det er en god ide med ekstraundervisning i dansk. 
Det blev påpeget at der er mange andengenerationsindvandrere, der har svært 
ved det danske sprog. En deltager fortalte at hans arbejdsplads har tilbudt 
ham et ekstrakursus i dansk. 
 

Øvrige bemærkninger 

En deltager der talte om økonomiske problemer i forbindelse med skolegangen 
havde et konkret forslag: 
• ”Det ville være godt med muligheder for SU-lån under uddannelsen. Også 

selvom man ikke er berettiget til SU”. 
 

Skole 4 
Gruppesammensætning  

Gruppen bestod af i alt 12 respondenter, otte kvinder og fire mænd.  
 
Eleverne fordelte sig i aldersgruppen 16 - 17 år. Ingen af eleverne havde 
endnu været i praktik. 
 
Tre-fire af dem gav udtryk, for at de gerne ville være sygeplejersker. Ingen 
havde lyst til at blive i hjemmeplejen. 
 

Indledning 

Eleverne blev indledningsvist bedt om at notere tre forhold, der har betydning 
for gennemførelsen eller eventuelt frafald på uddannelsen. 
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De forhold, der blev beskrevet, bærer i sagens natur præg af, at eleverne kom 
fra forskellige retninger. Og nogle ting, der blev peget på som gode af nogle 
elever, blev af andre peget på som værende mindre gode. 
 
Forhold der har en positiv effekt på gennemførelsen: 
Min interesse for pc 
Jeg vil gerne have en uddannelse (7) 
Gode muligheder for videreuddannelse 
Spændende at komme ud og opleve forskellige ting og møde nye mennesker 
Uddannelsen er spændende (3) 
Hyggeligt på skolen/det sociale aspekt (4) 
Lærerne er der altid, hvis der er brug for dem 
Løn under uddannelsen (4) 
Lange praktikperioder 
Gode praktikker 
Kort uddannelse 
Frihed under uddannelsen 
Man lærer nye ting 
 
Forhold der har en negativ effekt på gennemførelse:
Manglende interesse for uddannelsen 
Det kan godt være useriøst en gang imellem (2) 
Uddannelsen er helt forskellig fra folkeskolen – det skal jeg vænne mig til 
Praktikken ligger for tidligt 
Uddannelsen er kedelig 
Lærerne og administrationen ved for lidt (2) 
Aftaler bliver ikke overholdt 
Mærkelig/dårlig undervisning (3) 
it-udstyr fungerer ikke 
Ikke nok udfordring 
Ikke styr på tingene 

Vejledning 

Der var blandt deltagerne i gruppen en udbredt tilfredshed med vejledningen i 
folkeskolen. Stort set alle havde en positiv oplevelse af den vejledning, de 
havde fået i folkeskolen. 
 
Med hensyn til vejledningen på SOSU-skolen var oplevelsen mere blandet. Én 
elev fortalte:  
 
• ”Vi har studievejleder på skolen hver tirsdag og torsdag – hun er altså 

tilgængelig”. 
 
Andre gav udtryk for, at hverken lærerne eller administrationen ved noget som 
helst på grund af den nye reform. 
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En enkelt elev udtrykte det således:  
 
• ”På SOSU-skolen passer vi os selv”. 
 

Elevernes faglige kundskaber og forudsætninger 

Det var en udbredt opfattelse blandt gruppens deltagere, at undervisningens 
faglige niveau var for lavt, og at dette havde stor betydning for deres 
motivation i forhold til færdiggørelse af uddannelsen. 
 
Samtidig var der flere af deltagerne, der fortalte, at grunden til, at de gik på 
SOSU, var, at deres karakterer fra folkeskolen var så dårlige, at de ikke kunne 
komme ind på andre uddannelser. 
 
Udvalgte citater fra gruppens deltagere vedrørende det faglige niveau: 
 
• ”Opgaverne er meget lette og man kan bare skrive af fra bogen”. 
• ”Mit engagement er faldet meget, siden jeg startede”. 
• ”Jeg er blevet rigtig doven, fordi der ikke stilles krav til eleverne på skolen”. 
 
Gruppen havde en længere snak om, hvordan skolen bør håndtere elever, der 
har mangelfulde kundskaber i dansk, og der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt 
elever med meget svage danskkundskaber er i stand til at gennemføre en 
praktikperiode. Kendskabet til muligheder for at modtage ekstra 
danskundervisning var begrænset. 
 
En del af eleverne gav udtryk for, at opbakning fra hjemmet spiller en vis rolle. 
 
• ”Bare jeg bliver sygeplejerske, så bakker mine forældre op”. 
• ”Mine forældre blev skuffede over, jeg valgte Social- og sundhedsskolen,  

men nu bakker de op”. 
 

Undervisning og lærere 

Opfattelsen af lærerne og undervisningen var meget heterogen i gruppen. Seks 
elever gik til dagligt på en afdeling af skolen på grundforløbet. Her var 
opfattelsen af lærerne og undervisningen markant bedre end blandt de elever, 
der gik på en anden afdeling af skolen. 
 
Følgende er nogle af de citater, der kom fra gruppen: 
 
• ”Vi har ikke nogen undervisning. Vi får en opgave, og så skal den så laves    

inden for fire uger”. 
• ”Lærerne følger ikke op på de opgaver, de deler ud. Man skal selv opsøge   

dem”. 
• ”Der er ikke ordentlig undervisning”. 
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• ”Vi bliver krydset af kl. 8.30 og igen om eftermiddagen – men hvad vi laver,  
det er der ikke nogen, der kontrollerer. Så vi kan bare gå på Strøget”. 

 
Andre oplever i væsentlig højere grad, at lærerne er opmærksomme på og 
registrerer, om de er til stede i forbindelse med undervisningen. 
 
En mulig fortolkning af de ovenstående udsagn er, at mange af de elever, der 
går på skolen, ikke er parate til den relativt frie undervisningsform, der 
praktiseres. Det kom også til udtryk i en snak om, hvorvidt eleverne foretrak 
egentlig klasseundervisning. Svaret herpå var overvejende positivt, specielt i 
fag som dansk, engelsk og samfund. Andre lagde dog vægt på, at de var glade 
for klynger og mulighederne for selv at kunne tilrettelægge løsning af opgaver 
m.m. 
 
Herudover blev det fremhævet som et selvstændigt tema, at en del elever har 
deres børn med til undervisningen – men det opleves meget forskelligt blandt 
eleverne. 
 
Seks af eleverne stod over for at skulle i praktik, men havde endnu ikke fået 
besked på, hvor de skulle møde op den førstkommende mandag morgen. Der 
var en væsentlig usikkerhed at spore. 
 
• ”Jeg skal i praktik på mandag, og jeg ved hverken noget om forflytninger  
  eller om vaskning af borgere”. 
 

Praktikpladser 

Ingen af gruppens deltagere havde endnu været i praktik, men 
forventningerne var høje.  
 
• ”Det er i praktikken, vi skal lære noget”. 
 
Der var dog også en vis skuffelse over det, der blev betragtet som mangelfuld 
information: 
 
• ”Vi skal i praktik på mandag – vi har ikke fået brev endnu. Vi skulle have 

haft det tre uger før, vi skulle starte”. 
 
Der blev lagt stor vægt på, at kommunen skaffer praktikpladsen, og der blev 
udtrykt tilfredshed med, at det var muligt at ønske, hvor man gerne ville hen i 
praktik. Der var dog også forståelse for, at der var ønsker, der ikke 
nødvendigvis kunne indfries fuldt ud for alle elever. Samtidig var 
forventningerne til den vejledning, der vil blive modtaget på praktikstedet, ret 
høje: 
 
• ”I Hjemmeplejen er der én med dig rundt i starten, og der er en  
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kontaktperson, som man kan spørge, hvis der er problemer”. 
 
Praktikken er en væsentlig fastholdelsesfaktor. Tre måneder skole – fire 
måneder praktik – tre måneder skole og fire måneder praktik. 
 
Afvekslingen mellem skole og praktik anses af alle deltagerne som værende en 
rigtig god ting. 

Skolens miljø 

Skolens miljø og sammenholdet mellem eleverne på tværs af aldersskel og 
kulturelle forskelle blev betegnet som værende godt og som en faktor, der har 
betydning. 
 
• ”Man har det godt med de andre på skolen”. 
• ”Hos os snakker vi alle sammen rigtig godt, og der er to madklubber”. 
 
Elevernes alder går fra 16 år til 50 år. Det opfattes som sjovt og hyggeligt 
også at være sammen med dem, der ældre. 

Elevernes baggrund 

Stort set alle eleverne gav udtryk for, at de var på skolen, fordi de ikke rigtig 
havde andre muligheder.  
 
• ”Jeg havde ikke andre muligheder end at komme her, fordi mine karakterer 

var så dårlige i folkeskolen”. 
 
Én elev gav dog udtryk for, at det var et aktivt tilvalg, fordi både hendes mor 
og hendes søster havde arbejdet inden for faget/området. 
 

Skolen 

Synet på skolen var meget forskelligartet. En del gav udtryk for, at der var for 
meget slendrian blandt eleverne: 
 

• ”Det er nemt at melde sig syg”. 
• ”Fraværet er højt! Der er også mange, der har børn, og de kan jo også 

blive syge”. 
 
Men samtidig må det nævnes, at der var en grundlæggende manglende 
forståelse af elevernes eget ansvar for netop ikke at melde sig syg uden grund 
m.m. 
 
Der findes en lektiecafe hver onsdag, og der er adgang til kl. 17.00, hvor man 
kan få adgang til computere. Dette blev anset for at være et gode, men det er 
ikke indtrykket, at muligheden bliver benyttet særlig intensivt. 
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En del af gruppens deltagere gav udtryk for skuffede forventninger. De havde 
været til samtale inden skolestart, og efter deres opfattelse var de blevet lovet 
en række ting, som ikke efterfølgende blev overholdt. 
 

• ”Der var en samtale på skolen inden skolestart. Til samtalen blev lovet 
rigtig mange ting, som ikke bliver overholdt”. 

 
Til gengæld så mange af eleverne gode muligheder for at få hjælp, hvis man 
selv er aktivt opsøgende. 
 

• ”Man kan få ekstrahjælp til mange ting, men man skal selv gøre noget 
for det”. 

 
Der var ligeledes en del utilfredshed med en række andre ting. En række af 
disse forhold havde dog intet med skolen at gøre, men var utilfredshed med 
skattevæsenet, støtte til transportudgifter eller andet – men i elevernes 
forståelse var det problemer, som skolen burde tage sig af. 
 

Øvrige bemærkninger 

Der blev blandt samtlige elever lagt stor vægt på, at der er løn under 
uddannelsen. 
 

• ”Lønnen spiller en væsentlig rolle for fortsættelsen på uddannelsen”. 
• ”Det eneste, der holder én på uddannelsen, er lønnen”. 

 
Herudover blev der peget på, at uddannelsen åbner mange muligheder, når 
den er gennemført, ligesom der er mange døre, der åbnes for 
videreuddannelse. Dette tillægges stor betydning blandt eleverne. 
 
Uddannelsen opfattes blandt deltagerne som havende lav status. 
 
Niveauopdeling i undervisningen blev foreslået som en mulighed for at 
forbedre undervisningen. Herunder blev der peget på et behov for mere 
danskundervisning til de tosprogede, som har svært ved at følge med i 
undervisningen på grund af sprogbarrierer. 
 
 
Andre pegede på, at de ændringer, der er gennemført i uddannelsen, har skabt 
forvirring:  
 

• ”Vi føler os som forsøgskaniner i den nye reform – lærerne ved ingenting 
om det”. 
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Bilag 10  

Surveyundersøgelse 
 

Indledning 

Oprindeligt var det hensigten, at der skulle gennemføres i alt 1.000 besvarel-
ser fordelt med 125 besvarelser på otte forskellige skoler. På de enkelte skoler 
skulle gennemføres 100 besvarelser med elever på grundforløb og 25 besva-
relser med elever på hovedforløb. Der blev inden undersøgelsen lagt op til, at 
de deltagende skoler skulle være skoler med relativt mange elever med anden 
etnisk oprindelse end dansk. 
 
Da undersøgelsens resultater forelå, var der indsamlet 389 besvarelser fordelt 
på de otte skoler. 
 
Det anvendte spørgeskema er udviklet af IFKA-Konsortiet. Efter drøftelse med 
Undervisningsministeriet og Programadministrationen er der foretaget en ræk-
ke justeringer i skemaet. IFKA-Konsortiet, Undervisningsministeriet og Pro-
gramadministrationen har således alle godkendt det anvendte skema. 
 
Spørgeskemaet består af i alt 60 spørgsmål. 
 
Selve dataindsamlingen er foretaget på web. Undervisningsministeriet har 
sendt et brev til hver af de otte skoler med bl.a. følgende ordlyd: 
 

”Formålet med projektet er  
- at analysere specifikke elevgrupper (herunder minoritetsgrupper) om deres 
specifikke begrundelser for at vælge og/eller afbryde deres erhvervsuddan-
nelse og herefter  
- at tilvejebringe et værktøj, som er anvendeligt for erhvervsskoler og 
oplæringsansvarlige virksomheder med henblik på at mindske frafald og 
højne gennemførelsesprocenten (herunder i minoritetsgrupperne). 
 
Som led i projektet indgår en spørgeskemaundersøgelse til i alt 1000 elever 
på de otte udvalgte skoler. På den enkelte skole spørges 125 elever, heraf 
100 på grundforløb og 25 på hovedforløb – gerne således at der sikres en 
repræsentation af elever med anden etnisk oprindelse end dansk.  
 
Ministeriet beder om, at skolerne medvirker til, at eleverne besvarer det 
medfølgende spørgeskema. Skolerne bedes til eleverne uddele de medføl-
gende breve, hvori der står praktiske informationer til eleverne vedrørende 
undersøgelsen. 
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- På de tekniske skoler bedes undersøgelsen gennemført inden for grundfor-
løbet bil, fly og andre transportmidler og/eller bygge og anlæg (100 elever) 
samt inden for hovedforløb i de to fællesindgange (25 elever). 
 
- På Århus Købmandsskole bedes undersøgelsen gennemført inden for grund-
forløbet (100 elever) og inden for et hovedforløb i fællesindgangen (25 
elever). 
 
På de to Sosu-skoler bedes undersøgelsen gennemført inden for grundforløbet 
i sundhed, omsorg og pædagogik (100 elever) samt inden for hovedforløbet 
social- og sundhedsuddannelsen (25 elever).” 

 
Brevet fra Undervisningsministeriet er udsendt den 14. januar 2009, og 
dataindsamlingen er afsluttet mandag den 16. februar 2009. 
 
Det er således i sidste ende skolerne, der har udvalgt de elever, der har be-
svaret skemaet. Besvarelserne er foretaget frivilligt, og der har ikke været 
gennemført kvotestyringer på køn, alder eller etnicitet. 
 
Dette sammenholdt med, at fraværende elever og elever, der ikke har været 
motiverede til at svare, ikke har deltaget i undersøgelsen, betyder også, at den 
gruppe elever, der er særlig interessante i forhold til en frafaldsproblematik, 
formentlig ikke har deltaget i nævneværdigt omfang i undersøgelsen. 
 
Med det setup, undersøgelsen har, og med de data, der er kommet ind, må det 
konstateres, at det indsamlede materiale ikke har en validitet, der gør, at der 
kan drages håndfaste konklusioner på baggrund af det. 
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Profil af respondenterne  
De indsamlede datas fordeling på baggrundsvariabler som køn, alder, skole, 
aldersgrupper etc. er gengivet i nedenstående figurer og tabeller. 
 

Tabel 1 Respondenter fordelt på skoler og køn, antal gennemførte 
besvarelser 

Skole Kvinde Mand I alt
EUC Syd 16 49 65
Københavns Tekniske Skole 4 25 29
Odense Tekniske Skole 7 65 72
Social- og Sundhedsskolen Fyn 70 7 77
Social- og Sundhedsskolen København 18 4 22
Tech College Aalborg 15 20 35
Århus Købmandsskole 10 10 20
Århus Tekniske Skole 4 65 69
I alt 144 245 389
 
Som det fremgår af tabel 1, er der gennemført ca. 40 pct. af det antal ønskede 
besvarelser. Specielt på de fire skoler, der indgik i projektets første faser, er 
antal besvarelser relativt lavt. 
 
Kønsfordelingen på de enkelte skoler er ret skæv, men dette afspejler i høj 
grad de kønsmæssige skævheder, der findes i de respektive skolers optag af 
elever.  
 

Tabel 2 Respondenterne fordelt på aldersgrupper og forløb, antal 
gennemførte besvarelser 

Aldersgruppe Grundforløb Hovedforløb I alt
15-19 år 200 30 230
20-24 år 42 41 83
25-29 år 19 13 32
30-39 år 16 11 27
Over 40 år 3 6 9
Ej besvaret 8 0 8
I alt 288 101 389
 
Langt den overvejende del af respondenterne befinder sig i aldersgruppen 15-
24 år. Kun ganske få af respondenterne er ældre end 30 år. 
 
Blandt de elever, der går på grundforløb, er der spurgt til, hvilken indgang de 
går på. Svarenes fordeling er angivet i tabel 3 nedenfor. 
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Tabel 3 Grundforløbselever fordelt på grundforløb, antal 

Grundforløb Antal 
Bil, fly og andre transportmidler 66
Bygge og anlæg 123
Bygnings- og brugerservice 2
Mad til mennesker 1
Merkantil 8
Sundhed, omsorg og pædagogik 83
Transport og logistik 2
Ikke besvaret 3
I alt 288
 
 
Langt de fleste respondenter går på grundforløbene Bygge- og anlæg, 
Sundhed, omsorg og pædagogik samt Bil, fly og andre transportmidler. 
 
I nedenstående figur 1 er respondenterne fordelt på aldersgrupper, og hvor-
vidt de er født i Danmark eller i udlandet. 
 

Figur 1 Respondenternes fordeling på aldersgrupper og fødested, 
pct. inden for aldersgrupper og i alt 
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Anm.: 389 respondenter i alt. 
 
15 pct. af respondenterne er født i udlandet, mens 85 pct. er født i Danmark. 
Der er tendens til, at jo højere vi bevæger os op i aldersgrupperne, jo større 
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bliver andelen af respondenter, der er født i udlandet. Det skal dog bemærkes, 
at antallet af respondenter i de højere aldersgrupper er relativt begrænset. 
 
Figur 2 angiver fordelingen på boligsituation blandt respondenterne. 
 

Figur 2 Respondenternes fordeling på boligsituation, andel i pct. 
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Anm.: Basis 389 respondenter. 
 
At det er en relativt ung population afspejler sig i, at næsten 60 pct. af 
respondenterne bor sammen med forælder eller forældre. 
 
I tabel 4 er angivet respondenternes fordeling på sprog talt i barndomshjem  
og antal år, der er tilbragt i den danske folkeskole. 
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Tabel 4 Respondenternes fordeling på antal år i dansk folkeskole og 
sprog i barndomshjem, antal 

Antal år i folkeskole / Sprog i barndomshjem Andet Dansk I alt
1 år 1  0 1
2 år 0 0 0
3 år 4 1 5
4 år 0 0 0
5 år 2 1 3
6 år 1  0 1
7 år 2 2 4
8 år 2 10 12
9 år 14 111 125
10 år og derover 15 201 216
Jeg har ikke gået i dansk folkeskole 12 5 17
Ved ikke 2 3 5
I alt 55 334 389
 
Langt hovedparten (86 pct.) af respondenterne stammer fra barndomshjem, 
hvor der er talt dansk. Det er ligeledes hovedparten (88 pct.), der har gået ni 
eller 10 år i dansk folkeskole. 
 
De respondenter, der stammer fra hjem, hvor der ikke er blevet talt dansk, 
kommer primært fra hjem, hvor der er talt tysk, arabisk og polsk. I en del 
hjem er der talt engelsk. 
 
53 pct. af respondenterne har en praktikplads. Heraf er ca. 10 pct. i skole-
praktik. 
 
 
Vurdering af respondentgrundlaget 
Det må konstateres, at det foreliggende datagrundlag er temmelig spinkelt.  
 
Dels udgør det indsamlede antal besvarelser under 40 pct. af det ønskede 
antal besvarelser, dels er fordelingen mellem respondenter på henholdsvis 
grundforløb og hovedforløb anderledes end den ønskede. 
 
Herudover står det klart, at der ikke er indkommet et tilstrækkeligt antal 
besvarelser fra elever med anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Disse to forhold betyder, at konklusioner, der træffes på baggrund af det 
indsamlede materiale, skal tages med forbehold. Herunder skal der særligt 
gøres opmærksom på, at det er overordentligt vanskeligt at drage kon-
klusioner vedrørende én af den samlede undersøgelses hovedsigter: Forhold 
der gør sig særligt gældende i forhold til unge med anden etnisk baggrund  
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end dansk.1

 
 
Hvorfor valg af uddannelsen? 
 

Figur 3 Hvorfor har du valgt din nuværende uddannelse? 
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Anm.: Det var muligt at angive flere svar. 
 
I figur 3 findes fordelingen af respondenternes svar på baggrunden for deres 
valg af uddannelse. 
 
Som det fremgår, angiver 75 pct., at de ved, hvad de vil være, og har valgt 
uddannelse efter det. Godt 20 pct. så erhvervsuddannelserne som en mulig-
hed for at komme til at arbejde praktisk, mens 16 pct. angiver løn under 
uddannelsen som baggrund for deres valg af uddannelsen. 
 
Der er ikke signifikante forskelle mellem køn og aldersgrupper. 
 
Respondenterne er blevet bedt om at give deres vurdering af beskæftigelses-
mulighederne efter endt uddannelse. Svarenes fordeling ses i nedenstående 
figur. 
 

                                                 
1 Dette er et problem, da tidligere undersøgelser viser, at specielt unge mænd af anden etnisk oprindelse end dansk har 
problemer i forhold til gennemførelse af ungdomsuddannelser. 
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Figur 4 Hvordan ser du mulighederne for beskæftigelse efter endt 
uddannelse? 
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Der er stor optimisme at spore blandt respondenterne. Kun seks pct. anser 
deres beskæftigelsesmuligheder for at være dårlige eller meget dårlige efter 
endt uddannelse. Næsten to tredjedele anser dem for at være gode eller 
meget gode. 
 
Kvinderne er markant mere optimistiske end mændene. Det er således 77 pct. 
af kvinderne, der mener, deres muligheder for beskæftigelse er gode eller 
meget gode efter endt uddannelse. Blandt mændene er tallet 63 pct. 
 
Tre pct. af kvinderne anser mulighederne for at være dårlige eller meget dår-
lige. Blandt mændene er det otte pct. 
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Overvejelser om afbrydelse af uddannelsen?  
15 pct. af respondenterne har overvejet at afbryde deres nuværende uddan-
nelse på et eller andet tidspunkt i forløbet. Tallet dækker over, at 17 pct. af 
mændene og 12 pct. af kvinderne har haft disse overvejelser. 
 

Tabel 5 Overvejelse om afbrud af uddannelse 

  Overvejet at afbryde uddannelse 
Er din nuværende uddannelse 1. prioritet? Ja Nej I alt
Ja 10% 90% 297
Nej 33% 67% 55
Ved ikke 24% 76% 37
Antal 15% 85% 389
 
Blandt elever, der ikke havde deres nuværende uddannelse som første priori-
tet, er der en væsentlig større andel, der har overvejet at afbryde deres ud-
dannelse. Dette fremgår af tabel 5. 
 
10 pct. af de elever, der har den nuværende uddannelse som første prioritet, 
har overvejet at afbryde uddannelsen. Det samme gør sig gældende for 33 pct. 
af de elever, der ikke har den nuværende uddannelse som første prioritet. 
 
Der er en svag tendens (18 pct.) til, at elever, der ikke er født i Danmark,  
overveje at afbryde deres nuværende uddannelse, i forhold til elever, der er 
født i Danmark (14 pct.). 
 
En interessant observation er, at 45 pct. af dem, der har overvejet at afbryde 
deres uddannelse, rent faktisk har en praktikplads. Det er yderligere interes-
sant, at en meget stor andel heraf er i skolepraktik. 
 
De elever, der har haft konkrete overvejelser om at afbryde deres uddannelse, 
er blevet spurgt om hvilke konkrete årsager, der har været til overvejelsen. 
Respondenternes fordeling på de forskellige årsager er angivet nedenfor i figur 
5. 
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Figur 5 Hvorfor har du overvejet at afbryde uddannelsen? 
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Anm.: Basis 58 respondenter. Det har været muligt at angive flere svar. 
 
Fire årsager angives som væsentlige faktorer, når de elever, der overvejer at 
afbryde deres uddannelse, skal begrunde hvorfor. Generel skoletræthed, 
manglende praktikpladser, økonomiske problemer, og at uddannelsen opfattes 
som værende kedelig, er de hyppigst angivne faktorer. 
 
De tre førstnævnte er faktorer, som det umiddelbart er meget vanskeligt for 
den enkelte skole at påvirke. 
 
Dårlige faciliteter nævnes af 12 pct. af de elever, der har overvejet at afbryde 
deres uddannelse. 
 
En interessant observation er, at der er en markant overvægt af mænd, der 
nævner generel skoletræthed og manglende praktikpladser som bevæggrund 
for deres overvejelser om at afbryde uddannelsen. En overvægt, der også gør 
sig gældende, når man tager højde for den skæve kønsfordeling i datamateria-
let.  
 
Som led i undersøgelsen er respondenterne endvidere blevet spurgt, om de 
kender kammerater, der har afbrudt uddannelsen. 55 pct. har svaret positivt 
på dette spørgsmål. 
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De elever, der har tilkendegivet at have kendskab til kammerater, der er stop-
pet på uddannelsen, er efterfølgende blevet spurgt om baggrunden for disse 
kammeraters afbrydelse af uddannelsen. 
 
Der kan argumenteres for, at svaret på et sådant spørgsmål har karakter af 
’von hören sagen’ og myter, på den anden side giver svarene formentlig en 
indikation af, hvilke årsager til frafaldet eleverne giver til hinanden. Fordelin-
gen på svarkategorier er angivet i figur 6. 
 

Figur 6 Årsager til kammeraters afbrydelse af uddannelse 
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Anm.: Basis 214 respondenter. Bemærk at det har været muligt at angive flere svar. 
 
Manglende interesse for faget og manglende motivation nævnes hyppigst som 
de årsager, kammerater har angivet som grund til at afbryde uddannelsen. 
Men også personlige problemer og manglende udsigt til læreplads er hyppigt 
nævnte årsager. 
 
Ud over spørgsmål vedrørende overvejelser om afbrydelse af uddannelse og 
konkrete erfaringer med kammerater, der er stoppet, er der som led i under-
søgelsen stillet spørgsmål vedrørende elevernes bevæggrunde for at søge ind 
på deres uddannelse, og hvad der får dem til at fortsætte. 
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Figur 7 Hvad får dig til at fortsætte? 
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Anm.: Basis 58 respondenter. 

 
Godt en tredjedel (36 pct.) af de elever, der har overvejet at afbryde deres ud-
dannelse, peger på, at de ved, hvad de vil være som den væsentligste grund 
til, at de fortsætter. Løn under uddannelsen spiller også en væsentlig rolle i 
forhold til beslutningen om at fortsætte sin uddannelse. 
 
Tidligere afbrudt uddannelse og baggrund herfor 
Næsten en tredjedel (29 pct.) af respondenterne har tidligere afbrudt en ud-
dannelse. Disse 29 pct. fordeler sig på 32 pct. af de kvindelige respondenter  
og 27 pct. af de mandlige. 
 
Der er ingen signifikante forskelle mellem respondenter, der er født i Danmark 
og respondenter, der er født i udlandet, når det kommer til spørgsmålet om 
tidligere afbrudte uddannelser. 
 
Til gengæld er der en klar tendens til, at andelen af respondenter, der tidligere 
har afbrudt en uddannelse, er størst i aldersgrupperne mellem 20 og 29 år. 
 
I nedenstående figur er årsagerne til, at respondenterne tidligere har afbrudt 
en uddannelse, angivet. 
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Figur 8 Hvorfor afbrød du din tidligere erhvervsuddannelse? 
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Anm.: Basis 112 respondenter. Bemærk det var muligt at angive flere svar. 
 
Udsagn som ’uddannelsen var for kedelig’ og ’generelt skoletræt’ angives af 
næsten en tredjedel som begrundelser for at afbryde en tidligere erhvervsud-
dannelse. Næsten hver fjerde peger på personlige problemer som begrundelse. 
 
Under betegnelsen ’andet’ gemmer der sig et antal respondenter, der peger på 
manglende praktikplads som begrundelse for at afbryde uddannelsen. 
 
Vejledning 
Respondenterne skulle tilkendegive, om de har modtaget vejledning vedrøren-
de erhvervsuddannelser, besøgt erhvervsskoler eller været i praktik på en er-
hvervsskole, mens de gik i folkeskole. 
 
Svarene på disse spørgsmål er gengivet i nedenstående figur 9. 
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Figur 9 Vejledning etc. vedrørende erhvervsskoler i folkeskolen, pct. 
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Ved ikke nej Ja

 
Anm.: Basis 389 respondenter. 
 
Omtrent halvdelen af respondenterne tilkendegiver, at de i forbindelse med 
deres skolegang i folkeskolen har modtaget vejledning om erhvervsskoler, 
besøgt erhvervsskoler eller været på praktikophold på en erhvervsskole. 
 
Det er umiddelbart overraskende, at der er en større andel, der tilkendegiver, 
at de har været på et praktikophold på en erhvervsskole, end der tilkendegi-
ver, at de har modtaget vejledning om erhvervsuddannelser. Det kan skyldes, 
at respondenterne ikke har opfattet praktikopholdet som egentlig vejledning, 
men forklaringen kan også ligge gemt i den relativt store andel, der har svaret 
’ved ikke’ på spørgsmålet om vejledning. 
 
Det er primært kvinder, der har været på praktikophold, mens det i højere 
grad er mænd, der har modtaget vejledning vedrørende og været på besøg på 
erhvervsskoler. 
 
Baggrund for færdiggørelse af uddannelse 
Respondenterne er bedt om at give de tre væsentligste grunde til, at de gerne 
vil færdiggøre deres nuværende uddannelse. Spørgsmålet er stillet åbent, og 
eleverne har derved haft mulighed for at tale frit fra leveren. 
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I de nedenstående tabeller er udsagnene på spørgsmålene kategoriseret, dels 
ud fra emner, dels ud fra om udsagnet har karakter af en primær, sekundær 
eller tertiær motivationsfaktor. 
 
Motivationsfaktorerne er forsøgt opstillet i en taksonomi: 
 
Primære motivationsfaktorer: 

• Interesse for faget 
• Interesse for arbejdet 
• Fremtidsorienteret  

 
Den gruppe elever, der har angivet denne type årsager til grunden for fær-
diggørelse af deres uddannelse, kalder vi for ’De bevidste/de fagrettede’. 
 
Sekundære motivationsfaktorer: 

• Vil gerne have en uddannelse 
• Uddannelsen er sjov/spændende 
• Få et arbejde 
• Skolen 

 
Denne gruppe elever kalder vi for ’Elever med uddannelsesrettede valg’. 
 
Tertiære motivationsfaktorer: 

• Noget at stå op til 
• Økonomi 
• Andet 

 
Denne gruppe elever kalder vi for ’De indirekte motiverede’. 
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Tabel 6 Første grund til færdiggørelse af uddannelse 

Kategori Udsagn 
På grund af faget/arbejdet (88) Det er det jeg vil være (47) 

Jeg kan lide faget (34) 
Jeg kan lide arbejdet (5) 
Har læreplads (2) 
 

Fremtid(60) Vil gerne videre/læse videre (21) 
Fremtiden/bedre fremtid (21) 
Blive til noget (7) 
Det er min drøm (6) 
For at blive mere selvstændig (5) 
 

Vil gerne have en uddannelse 
(87) 

Så har jeg en uddannelse (62) 
Noget at falde tilbage på (12) 
Jeg er startet, så gøres det færdigt (8) 
Vigtigt at have en uddannelse (5) 
 

Uddannelsen er sjov/spændende 
(12) 

Jeg brænder for det (9) 
Jeg får brugt min kreativitet (3) 
 

Få et arbejde (36) Job/få et fast job (34) 
Skal overtage fars firma (2) 
 

Skolen (3) God skole 
Sammenhold mellem lærere og elever 
(2) 
 

Økonomi (45) Penge/løn (44) 
Hustle sorte penge fra staten 
 

Have noget at stå op til (3) For at få noget at lave (3) 
 

Andre udsagn (14) Vise jeg kan gennemføre (8) 
Jeg vil være bedre til at tale dansk (2) 
Jeg vil ikke arbejde som ufaglært 
Det er ikke så bogligt krævende 
Jeg vil blive verdens bedste tømrer 
Familie 
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Tabel 7 Anden grund til færdiggørelse af uddannelse  

Kategori Udsagn 
På grund af faget/arbejdet (78) Det er det jeg vil være (24) 

Jeg kan lide faget (24) 
Jeg interesserer mig for faget (9) 
Jeg kan lide arbejdet (18) 
Gode kolleger (3)  
 

Fremtid (59) Vil gerne videre/læse videre (14) 
Fremtiden/bedre fremtid (14) 
For at blive selvstændig (7) 
Personlig udvikling (19) 
Det er min drøm (5) 
 

Uddannelsen er sjov/spændende 
(15) 

Jeg bruger mine hænder praktisk (5) 
Uddannelsen er sjov (7) 
Jeg brænder for det (3) 
 

Vil gerne have en uddannelse 
(48) 

Så har jeg en uddannelse (20) 
Noget at falde tilbage på (18) 
Jeg er startet, så gøres det færdigt (7) 
Vigtigt at have en uddannelse (3) 
 

Få et arbejde (22) Job/få et fast job (22) 
 

Skolen (5) Jeg er skoletræt (2) 
Skolen/undervisningen er god (3) 
 

Økonomi (53) Penge/løn (53) 
 

Have noget at stå op til (8) For at få noget at lave (8) 
 

Andre udsagn (8) Jeg vil være bedre til dansk (3) 
Jeg vil ikke arbejde som ufaglært (2) 
Familie (2) 
Vise at jeg kan (1) 
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Tabel 8 Tredje grund til færdiggørelse af uddannelse 

Kategori Udsagn 
På grund af faget/arbejdet (63) Det er det jeg vil være (9) 

Jeg kan lide faget (21) 
Jeg interesserer mig for faget (9) 
Jeg kan lide arbejdet (24) 
 

Fremtid (56) Vil gerne videre/læse videre (21) 
Fremtiden/bedre fremtid (14) 
Personlig udvikling (9) 
Det er min drøm (3) 
For at blive selvstændig (9) 
 

Uddannelsen er sjov/spændende 
(4) 

Jeg brænder for det  (1) 
Uddannelsen er god (2) 
Jeg lærer en masse (1)  
 

Vil gerne have en uddannelse 
(32) 

Så har jeg en uddannelse (11) 
Noget at falde tilbage på (10) 
Jeg er startet, så gøres det færdigt (5) 
Vigtigt at have en uddannelse (5) 
Så har jeg grundforløbet (1) 
 

Få et arbejde (12) Job/få et fast job (12)  
 

Skolen (3) Bor tæt på skolen (1) 
Gode lærere og ikke kun bogligt (1) 
Man lærer hele tiden noget nyt (1) 
 

Økonomi (28) Penge/løn (27) 
Sorte penge (1) 
 

Have noget at stå op til (12) For at få noget at lave (9) 
Skal ikke bare sidde ned (3) 
 

Andre udsagn (13) Æren ved at nå et mål (5) 
Vil ikke være bistandsbums (1) 
Familie (4) 
Blive bedre til dansk (1) 
Så er jeg færdig med skolen (2) 

 
 
Når respondenterne skal angive deres bevæggrunde for at ville færdiggøre 
deres uddannelse, kan hovedparten placeres i gruppen af elever, der ligger i 
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gruppen ’De bevidste/de fagrettede’. Det burde altså være elever, der har en 
relativ stærk motivation for at gøre deres uddannelse færdig. 
 
Samtidig er der en væsentlig gruppe, der placerer sig i gruppen med tertiære 
motivationsfaktorer. Her er det primært økonomi, der er en drivende faktor. 
 
En interessant observation er, at der er en pæn andel af respondenterne, der 
peger på lysten til og mulighederne for at læse videre efter færdiggørelsen af 
den nuværende uddannelse. 
 
Udsagn vedrørende skole, uddannelse og personlig baggrund 
Det sidste led i spørgeskemaet er en række udsagn, som respondenterne har 
skullet erklære sig helt enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig eller helt 
uenig i. I nedenstående figur 10 er svarenes fordeling angivet. 
 

Figur 10 Udsagn vedrørende skole, uddannelse og personlig 
baggrund, pct. af respondenter 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg er tit ensom
I skolen prøver jeg ting i praksis

Min kontaktlærer er i løbende kontakt med virksomheden
Lærere og vejledere hjælper til at skabe overblik

Der er voksne der hjælper mig
Der stilles store krav på virksomheden

Skolen hjælper med sproglig kunnen
SKP er et godt alternativ

Godt socialt fællesskab på skolen
Det er vigtigt at skolen arrangerer sociale aktiviteter

Adgang til lektiehjælp
Skolen hjælper mig med praktikplads

Der stilles store krav på skolen
Det er godt at der skiftes mellem skole og praktik

Jeg kan komme i kontakt med en voksen når jeg har brug for det
Godt forhold til mine kolleger

Skolen tager hensyn til elevernes forskellige evner
Lærerne har tid til at besvare mine faglige spørgsmål

Skolen registrerer når jeg ikke er til stede
Skolen hjælper med faglig kunnen

Lærerne på skolen hjælper mig til at gennemføre min uddannelse
Jeg har gode venner på skolen

Min praktikvirksomhed hjælper til at skabe overblik
Der er sammenhæng mellem skole og praktik

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

Helt uenig Uenig Hverken / eller enig Helt enig Ved ikke

 
Anm.: Basis 389 respondenter. 
 
Til venstre i figur 10 ses den andel af respondenterne, der har svaret ”ved 
ikke” som en selvstændig vandret søjle. De vandrette søjler, der viser scoren 
fra ”helt enig” til ”helt uenig” er balanceret omkring 0 % ved, at dette punkt 
ligger midt i feltet ”hverken – eller”. En liggende søjle, der overvejende ligger 
til højre for 0 %, viser således, at hovedparten har været overvejende enige i 
dette udsagn.  
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Langt størstedelen af respondenterne er enten enig eller helt enig i udsagnene 
om, at der er sammenhæng mellem skole og praktik, og at praktikvirksomhe-
den hjælper med at skabe overblik. 
 
Der er ligeledes en overvægt af enige og meget enige om forhold som ’skolen 
registrerer, når jeg ikke er til stede’ og ’skolen tager hensyn til elevernes for-
skellige evner’. 
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Bilag 11 

Spørgeramme til brug for webundersøgelsen 
vedrørende frafald og gennemførelse på EUD 
 
1. Køn 
Mand  
Kvinde 
 
2. Hvor gammel er du? 
Indtast alder i hele år:_____________ 
 
3. Hvilken skole går du på? 
Københavns Tekniske Skole 
Social- og Sundhedsskolen i København 
Tech College Aalborg 
Århus Købmandsskole 
Århus tekniske Skole 
Odense Tekniske Skole 
Social- og Sundhedsskolen Fyn 
EUC Syd 
 
4. Hvilket forløb går du på? 
Grundforløb hvis ja =>spm 5 
Hovedforløb hvis ja => spm 6 
 
 
5. Hvilket grundforløb går du på? 

 Bil, fly & andre transportmidler 
 Bygge og anlæg 
 Bygnings- og brugerservice 
 Dyr, planter og natur 
 Krop & stil 
 Mad til mennesker 
 Medieproduktion 
 Merkantil 
 Produktion og udvikling 
 Strøm, styring og it 
 Sundhed, omsorg og pædagogik 
 Transport og logistik 

 
6. Noter hvilket hovedforløb du går på:___________________ 
 
7. Er du født i Danmark? 
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Ja => spm 9 
Nej 
 
 
8. Hvis nej, i hvilket land er du født? 
Noter:______________________________________ 
 
9. Hvilket sprog blev/bliver talt i dit barndomshjem? 
Dansk 
Andet (noter):________________________________ 
 
10. Hvordan er din boligsituation? 
Bor alene 
Bor sammen med forælder/forældre 
Bor med ægtefælle/samlever 
Bor i bofællesskab 
Bor på kollegium 
Andet (noter):____________________________ 
 
11. Hvor mange år har du gået i dansk folkeskole? 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
6 år 
7 år 
8 år 
9 år 
10 år og derover 
Jeg har ikke gået i dansk folkeskole 
Ved ikke 
 
12. Modtog du vejledning om erhvervsuddannelser, herunder sosu, mens du 
gik i folkeskole? 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
 
13. Var du på besøg på en erhvervsskole, herunder sosuskole, mens du gik i 
folkeskole? 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
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14. Var du på praktikophold på en erhvervsskole, herunder sosuskole, mens du 
gik i folkeskole? 
Ja 
Nej  
Ved ikke 
 
15. Har du overvejet at afbryde din nuværende uddannelse? 
Ja => spm 16 
Nej => spm 18 
 
16. Hvis du har overvejet at afbryde din uddannelse, hvorfor? 
 [Flere svar mulige] 

 Undervisningen er for svær 
 Undervisningen er for let 
 Uddannelsen er for kedelig 
 For meget teori 
 For lidt teori 
 Manglende praktikplads 
 Manglende beskæftigelsesmulighed 
 Generelt skoletræt 
 For lidt socialt samvær på skolen 
 Faciliteterne på skolen for dårlige (klasseværelse, udstyr mv.) 
 Transport til skolen 
 Økonomiske problemer 
 Personlige problemer 
 Andet, skriv: 
 Ved ikke 

 
17. Hvis du  har overvejet at stoppe, hvad er det så der  får dig til at fortsætte 
? 
[Flere svar mulige] 

 Jeg ved hvad jeg gerne vil være 
 Uddannelsen giver mig udfordringer 
 Det sociale miljø på skolen betyder meget for mig 
 Jeg har ikke andre ideer til, hvad jeg ellers skal lave 
 Mine forældre støtter mig 
 De voksne på skolen (vejlederne og lærerne) støtter mig 
 Jeg får hjælp med lektierne 
 Jeg får flere udfordringer nu 
 Muligheden for praktik 
 Jeg har fået hjælp til at søge praktikplads 
 Jeg har fået hjælp med personlige problemer 
 Løn under uddannelsen 
 Andet, skriv:  
 Ved ikke 
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18. Hvorfor har du valgt din uddannelse? 
[Flere svar mulige] 

 Jeg ved hvad jeg gerne vil være og har valgt uddannelse efter det 
 Erhvervsuddannelserne lød som en mulighed for at arbejde praktisk 
 En eller flere af mine kammerater havde valgt en erhvervsuddannelse 
 Skolen ligger praktisk for mig 
 Jeg blev rådet til det af vejlederen i folkeskolen 
 Jeg blev rådet til det af mine forældre 
 Jeg kunne ikke komme ind på en anden uddannelse som jeg gerne ville 

ind på 
 Løn under uddannelsen 
 Andet, skriv: 
 Ved ikke 

 
19. Har du en praktikplads ( lærlingekontrakt)?  
Ja på en virksomhed => spm 21,  
Nej => spm 20 
Ved ikke 
 
20. Er du i skolepraktik? 
Ja 
Nej 
 
21. Hvordan fik du din praktikplads (lærlingekontrakt)? 
Gennem skolen 
Fandt selv 
Gennem familie 
Kommunen skaffede plads 
Andet (noter): __________________________________________ 
Ved ikke 
 
22. Hvor mange ansøgninger skrev du før du fik en praktikplads 
(lærlingekontrakt)? 
Skriv ca. antal:_________________ 
 
23. Hvordan opfatter du dine muligheder for at få arbejde efter færdiggørelsen 
af uddannelsen? 
Meget gode 
Gode 
Hverken gode eller dårlige 
Dårlige 
Meget dårlige 
Ved ikke 
 
24. Er din nuværende uddannelse din første prioritet? 
Ja => spm 26 
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Nej  
Ved ikke 
 
25. Hvis nej, hvad ville du hellere uddanne dig til? 
Noter:_________________________________________________ 
 
26. Hvad er de tre vigtigste grunde til at du gerne vil færdiggøre din 
uddannelse? 
 
Noter: 
1:_____________________ 
2:_____________________ 
3:_____________________ 
 
27. Har du kendskab til kammerater der er stoppet på uddannelsen? 
Ja  
Nej => spm 29  
 
 
28. Hvad var deres begrundelse for at afbryde uddannelsen? 
[Flere svar mulige] 

 For meget teoriundervisning 
 Faget interesserede dem ikke 
 Ingen udsigt til praktikplads 
 Manglende opbakning fra familie 
 Personlige problemer 
 Økonomiske forhold 
 Manglende fællesskab på skolen 
 Var ikke motiveret til en uddannelse 
 For lang transport mellem skole og hjem 
 Andet, skriv:_____________________________ 
 Ved ikke 

 
29. Har du selv tidligere afbrudt en erhvervsuddannelse? 
Ja  
Nej => spm 31 
 
 
30. Hvad var din begrundelse for at afbryde din tidligere erhvervsuddannelse? 
[Flere svar mulige] 

 For meget teoriundervisning 
 Faget interesserede mig ikke 
 Ingen udsigt til uddannelsesaftale (praktikplads) 
 Manglende opbakning fra familie 
 Personlige problemer 
 Økonomiske forhold 
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 Manglende fællesskab på skolen 
 Var ikke motiveret til en uddannelse 
 For lang transport mellem skole og hjem 
 Andet, skriv:_____________________________ 
 Ved ikke 

 
 
Herefter følger en række udsagn omkring det at gå på en erhvervsskole, at 
være i praktik og om din hverdag i almindelighed. Du kan ved hvert udsagn 
markere at du er helt enig, enig, hverken uenig eller enig, uenig eller helt 
uenig.  
 
  Helt enig Enig Hverken 

enig 
eller 
uenig 

Uenig Helt 
uenig 

Ved 
ikke/ 
ikke 

relevant 
31 Der er voksne, der 

hjælper mig med 
mine personlige 
problemer på mit 
praktiksted 

      

32 Jeg har adgang til 
lektiehjælp på min 
skole 

      

33 Skolen hjælper mig 
med min sproglige 
kunnen 

      

34 Skolen hjælper mig 
med min faglige 
kunnen 

      

35 Lærerne på skolen 
hjælper mig til at 
gennemføre min 
uddannelse 

      

36 Skolen hjælper eller 
hjalp mig med at 
finde praktikplads 

      

37 Der er 
sammenhæng 
mellem det jeg 
lærer på skolen, og 
det arbejde jeg 
udfører i min praktik 
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38 Der er et godt 

socialt fællesskab på 
skolen 

      

39 Jeg har et godt 
forhold til mine 
kolleger på 
praktikpladsen 

      

40 Lærere og vejledere 
på skolen hjælper 
mig med at få 
overblik over min 
uddannelse 

      

41 Min 
praktikvirksomhed 
hjælper mig med at 
få overblik over min 
uddannelse 

      

42 Skolen registrerer 
når jeg ikke er til 
stede 

      

43 I skolen får jeg lov 
til at prøve tingene i 
praksis 

      

44 Jeg synes 
undervisningen på 
skolen er svær at 
følge med i 

      

45 Der stilles store krav 
til mig som elev på 
min skole 

      

46 Der stilles store krav 
til mig på min 
praktikvirksomhed 

      

47 Det er godt at der 
skiftes mellem skole 
og praktik i min 
uddannelse 

      

48 Skolepraktik er et 
godt alternativ til 
praktikplads på en 
virksomhed 

      

49 Skolen tager hensyn 
til elevernes 
forskellige evner 
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50 Jeg har gode venner 
på skolen 

      

51 Min familie støtter 
mig i forbindelse 
med min uddannelse 

      

52 Jeg har fravær, fordi 
jeg ikke har let ved 
at stå op om 
morgenen 

      

53 Jeg vil gerne have 
en fast gruppe at 
arbejde sammen 
med på skolen 

      

54 Der er tæt kontakt 
mellem skolen og 
praktikvirksomheden 

      

55 Lærerne giver sig tid 
til at besvare mine 
faglige spørgsmål 

      

56 Jeg er tit ensom       
57 Min kontaktlærer er 

løbende i kontakt 
med min 
praktikvirksomhed 

      

59 Jeg kan komme i 
kontakt med en 
kontaktlærer, en 
vejleder eller en 
anden voksen, når 
jeg har brug for det 

      

60 Det er vigtigt for 
mig at skolen 
arrangerer sociale 
aktiviteter 

      

 
 
Tak for din hjælp i forbindelse med udfyldelsen af skemaet. 
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