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Resumé 
 ”Omvalg i og med et kønsperspektiv” er en analyse 

gennemført for midler fra Undervisningsministeriets pul-
je til Centrale Analyser og Prognoser. Analysen er for-
muleret og gennemført i samarbejde med repræsentan-
ter fra Uddannelsesnævnet og PASS.  

  
Fortsat mange frafald og 
omvalg 

Formålet med analysen var at undersøge omvalg i et 
kønsperspektiv for at få indblik i, om der er forskel på 
mænds og kvinders motiver for uddannelse, hvordan de 
spiller ind i deres valg og omvalg af uddannelse og hvil-
ket mulighedsrum det efterlader dem med. 

  
Hovedkonklusioner Det er analysens hovedkonklusion, at de uddannelses-

politiske mål om fastholdelse, de indsatser, der iværk-
sættes på skoler og UU-centre, er blinde over for køns-
mæssige forskelle. Det er endvidere konklusionen, at de 
unge både i valg og i omvalg foretager kønnede valg. 
Med denne kongruens mellem uddannelsespolitiske mål, 
indsatser og de unges valg reproduceres et kønsopdelt 
erhvervsuddannelsessystem.  

  
Kønsopdelt uddannelses-
valg 

Analysen viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked fort-
sat reproduceres i uddannelsesvalget og skaber et 
kønsopdelt erhvervsuddannelsessystem. Begge køn 
vælger kønstypisk, - kvinderne med en overvægt på 
uddannelser inden for indgangene Sundhed, omsorg og 
pædagogik, Merkantil, Krop og stil. 
 

Fokus på både fastholdelse 
om omvalg 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinder rammes hårdere af 
strukturelle begrænsninger 

Der er fortsat mange afbrud i erhvervsuddannelserne og 
risikoen for ikke at få afsluttet en ungdomsuddannelse 
stiger markant ved et afbrud. Omkring halvdelen – eller 
ca. 13.000 - af de unge, der afbryder en erhvervsud-
dannelse, ender dog med et nyt uddannelsesvalg, et 
omvalg. Det giver derfor mening både at satse på ind-
satser, som sikrer fastholdelse og på indsatser, som 
sikrer det gode omvalg, når dette er en realitet. Begge 
køn begrænses uddannelsesmæssigt af en snæver og 
kønsbestemt uddannelseshorisont, men da mange af de 
typiske kvindeuddannelser er særligt belagt med kvoter 
og andre adgangsbegrænsninger, rammer disse struktu-
relle tiltag kønsmæssigt skævt. 

  
Køn på dagsordenen i den 
politiske debat 
 
 
 
 
 
 

Analysen stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvordan det 
kan være, at kønsmæssige forskelle i valg og omvalg 
ikke er på dagsordenen i den politiske debat, når vi ved, 
at risikoen for marginalisering er kønsmæssig skæv for 
dem, der ikke får en erhvervsuddannelse og når alle 
taler om behovet for, at vi får begge køn repræsenteret 
på vores arbejdspladser? 
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Køn på dagsordenen hos 
skoler og i UU-centre? 
 
 
 
 
 
 

Derudover stiller analysen sig undrende over for, hvor-
for det politiske fokus på 95 % målsætningen og skoler-
nes og UU-centrenes systematiske arbejde med gen-
nemførelse og fastholdelse ikke reflekterer de køns-
mæssige forskelle i valg og omvalg? På den måde bidra-
ger de til at reproducere det kønsopdelte arbejdsmar-
ked.  
 

Fokus på omvalg som  
mulighed 

Mænds og kvinders uddannelsesrum er forskelligt, både 
første gang de vælger og når de foretager et omvalg. 
Hvordan kan der sikres større bredde i mænds og kvin-
ders uddannelsesrum? Analysen spørger også til, hvor-
dan et udvidet fokus på omvalg måske kan blive en an-
ledning til at afprøve og udvide uddannelsesrummet – 
og ikke falde tilbage til det kendte. 

  
Større bredde i kvindernes 
uddannelsesvalg 

Baseret på 24 elevinterview omkring de unge elevers 
motiver for valg af uddannelse, gives der sidst i rappor-
ten nogle bud på, hvordan de unge selv opfatter deres 
uddannelsesvalg: 
 

• De unge omvælgere har ikke et klart uddannelses- 
eller jobønske, men ender ofte med at vælge noget 
kendt, der ligger lige for og som ofte er kønnet.  

  

• Mange unge oplever et uddannelsespres. De fleste er 
ikke parate til at træffe et uddannelsesvalg, og man-
ge vælger derfor lidt tilfældigt. De fleste har en meget 
snæver uddannelseshorisont og for mange er praktik 
en god mulighed for at udvide spektret af muligheder 
og få gjort uddannelsesvalget realistisk og konkret. 

 

• For en del medfører presset, at første valg opfattes 
som et gratis ’prøvevalg’. 

 

• De unge træffer meget kønstypiske valg, ofte inspire-
ret af deres interesser, hvad deres veninder vil eller 
hvad deres forældre er beskæftiget indenfor. Dette 
understøtter behovet for at forsøge at udvide deres 
uddannelseshorisont. 

 

• Mange unge har dårlige erfaringer med sig fra folke-
skolen. De er derfor ikke motiverede for at gå i skole. 
Mange kan fortælle om betydningsfulde voksne, som 
har været centrale for, at de enten fik godt fat i ud-
dannelse eller helt mistede modet på at uddanne sig. 
Gode og dårlige - men alle meget betydningsfulde - 
enere. 

 

• Det er derfor vigtigt, at ungdomsuddannelserne fort-
sat arbejder med at skabe en inddragende og vigtig 
skole for de unge, hvor de oplever at være del af et 
rigt læringsmiljø, opnår anerkendelse og bliver set i 
deres egen læreproces.  

 

• Når de unge selv ser tilbage på deres uddannelses-
valg, opfatter de ikke den ofte lange vej som spildt. 
De ser tilbage på alle deres valg som vigtige kilder til 
at modnes og træffe det rigtige uddannelsesvalg. 
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Baggrund 
 Analysen sætter fokus på to centrale perspektiver: Om-

valget på erhvervsuddannelserne og mulige kønsper-
spektiver i dette omvalg og de muligheder, de unge har i 
dette omvalg.    

  
Omvalg i et kønsperspektiv Når det er vigtigt at se omvalget i et kønsperspektiv, 

skyldes det en række teser om:  
 
• At vi har et kønsopdelt arbejdsmarked. 
• At vi har et kønsopdelt erhvervsuddannelsessystem.  
• At kvindernes uddannelsesvalg er knyttet til de store 

indgange og fagområder (det merkantile område, so-
cial- og sundhedsområdet). 

• At et fravalg i erhvervsuddannelserne får både mænd 
og kvinder til at vælge kønnet.    

• At unge uden en erhvervsuddannelse risikerer margi-
nalisering, hvilket i højere grad gælder kvinder.  

  
95 pct. målsætningen Baggrunden for analysen er regeringens mål om, at 

mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ung-
domsuddannelse i 2010, og mindst 95 pct. skal gennem-
føre en ungdomsuddannelse i 2015. I dag er billedet det, 
at 95 pct. af en ungdomsårgang påbegynder en ung-
domsuddannelse, mens kun ca. 84 pct. ifølge den så-
kaldte uddannelsesprofilmodel gennemfører en ung-
domsuddannelse. Globaliseringsrådet taler om et frafald 
på 35 pct, mens den foreliggende registeranalyse taler 
om at op mod halvdelen afbryder en erhvervsuddannelse 
og halvdelen af disse træffer omvalg.    

  
Kønsopdelte erhvervs-
uddannelser 

Det kønsopdelte arbejdsmarked eksisterer fortsat, hvil-
ket også afspejler sig i, at kvinder og mænd vælger for-
skellige erhvervsuddannelser. Der har kunnet konstate-
res en lille stigning i andelen af kvinder i mandefag og 
andelen af mænd i traditionelle kvindefag. Men billedet 
er fortsat, at de unge kvinder dominerer inden for social- 
og sundhedsområdet, det merkantile område og service-
området og at de unge mænd dominerer inden for frem-
stillingsfag, bygge- og anlægsområdet, transportområdet 
mv.  

  
Strukturelle rammer Der eksisterer en række strukturelle rammer, som påvir-

ker de unge mænd og kvinders uddannelsesvalg og om-
valg forskelligt. Det drejer sig bl.a. om antallet af prak-
tikpladser og eksistensen af adgangsbegrænsning og 
kvoter baseret på vurderinger af arbejdsmarkedets be-
hov for arbejdskraft med de pågældende uddannelser.  

  
Forskellige uddannelses-
rum 

Det har også været en antagelse, at kvindernes uddan-
nelsesrum, altså de erhvervsuddannelser, som de unge 
kvinder har ønske om at gennemføre, begrænses, når 
det første afbrud af erhvervsuddannelse er gennemført, 
fx pga de ovennævnte strukturelle forhold. Det har der-
for været intentionen at se på, hvorledes omvalg af er-
hvervsuddannelse foregår for mænd og kvinder. Påvirkes 
uddannelsesrummet af det første afbrud?  
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 Dette traditionelle mønster viser, at udbuddet af er-
hvervsuddannelser appellerer forskelligt til mænd og 
kvinder. Vi taler her om, at unge mænd og kvinder har 
forskellige uddannelsesrum, og at de aktuelle uddannel-
sestilbud har forskellig tiltrækningskraft på de unge.  
 
Derfor kan en blokering af adgangsveje – i form af kvo-
ter og manglende praktikpladser mv. – til de uddannel-
sesmuligheder, som de unge er motiverede for at gen-
nemføre og kan se et arbejdslivs perspektiv og identitet 
i, virke kønsmæssigt selektivt og bidrage til et unødigt 
afbrud. 
 

Omvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiko for marginalisering 

Der er ikke tidligere gennemført systematiske analyser 
af omvalget. En analyse gennemført af et partnerskab i 
Københavns Kommune viser, at omvalget primært er 
knyttet til grundforløbet. Analysen omfatter dog ikke 
Social- og sundhedsuddannelserne. Hvis analysens resul-
tater kan generaliseres, gennemfører 13 pct. af samtlige 
påbegyndte et omvalg inden for de to første år efter 
start på grundforløb. En opgørelse fra DA baseret på 
oplysninger fra Danmarks Statistiks elevregister viser, at 
ca. 7.500 unge hvert år foretager et omvalg. Omvalget 
er således betydeligt og ifølge DA-analysen dyrt. Det er 
denne analyses resultat at dette omvalg er betydeligt 
højere når vi inddrager både omvalg på grund- og ho-
vedforløb. Men også at dette omvalg må ses i et længere 
tidsperspektiv.  
 
En antagelse var også, at afbrud fra erhvervsuddannel-
serne kan skærpe risikoen for marginalisering. Antagel-
sen støtter sig på en række beskæftigelsesregioners 
analyser.1  
 

Mange begreber  Der bruges mange ord som frafald, afbrud, fravalg og 
omvalg. I denne analyse har vi fokus på omvalg, der 
følger efter et afbrud, der er den statistiske betegnelse, 
og et fravalg, der udtrykker den unges handling.  
 
I en del af litteraturen2 defineres frafald som unge der 
ikke har gennemført eller er i gang med et erhvervsfag-
ligt hovedforløb eller ikke opnår en gymnasial uddannel-
se i et givet år. Frafald betegnes også enten som ’med 
perspektiv’ eller ’uden perspektiv’3. Med denne analyses 
fokus på omvalg er det afbrud ’med perspektiv’ der er i 
centrum og frafald forstået som ’endeligt frafald’ ikke er 
det primære analysefokus.  
 

Kvoter og adgangs-
begrænsning 

Det har ikke været muligt statistisk at inddrage spørgs-
målet om kvoter i analysen og derfor medtager analysen 
alene unge, som har påbegyndt og afbrudt uddannelser i 
2002 og 2006 med et særligt fokus på det Merkantile 
område og inden for områder, der dækker social og 
sundhed. Spørgsmålet er, hvor mange der har foretaget 
et uddannelsesmæssigt omvalg til en anden erhvervsud-

                                           
1 Jf. fx Unge på offentlig forsørgelse i Midtjylland – barrierer i forhold til uddannelse og job. COWI. Marts 2009. 
Tilsvarende rapporter findes bl.a. fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 
2 Fx i Frafald på de erhvervsfaglige uddannelser. Hvad karakteriserer de frafaldstruede unge? S. 25 .AKF 2010. 
3 Jf. bl.a. Peter Koudahl: Frafald i erhvervsuddannelserne (2005) og DCUM: Analyse af frafald på erhvervsud-
dannelserne og social- og sundhedsuddannelserne (2006). 
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dannelse og hvor disse grupper af unge er gået hen.  
  
Følgegruppe Analysen er gennemført i et tæt samarbejde med repræ-

sentanter fra HK og FOA. Sekretariatschefen for Uddan-
nelsesnævnet repræsenterede de faglige udvalg inden 
for det Merkantile område.  
 
Følgegruppen har endnu ikke taget stilling til en evt. en 
formidling af analysens resultater. Umiddelbart er der tre 
adressater: REU, skoler og UU-Centre.   
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Metode – fremgangsmåde 
 

Hovedspørgsmål 
 Analysens centrale spørgsmål har været at belyse om-

fanget af omvalget, hvilke typer af omvalg de unge gen-
nemfører og hvilke mønstre de følger i deres overvejel-
ser af ny uddannelse.  
 
Fokus for den kvalitative del af analysen har været at 
undersøge, hvilke omvalg de unge gennemfører, hvilke 
overvejelser de gør sig i omvalget og hvad der på det 
personlige, faglige og sociale plan fremmer eller bremser 
processen for omvalg.   

  
 

Uddannelsesvalg og omvalg – de unge mellem 
identitetsarbejde og samfundsmæssige krav 

De unges identitet 
 
 

Analysen bygger på en forståelse af de unges identitet 
som et resultat af ’kriser’4, som for de unge er knyttet til 
valg og fravalg i en række livssituationer, herunder i 
forbindelse med valg af uddannelse, der indeholder dag-
lige dilemmaer i forhold til at finde sin egen identitet. 
Nogle mestrer disse kriser og lærer af denne mestring til 
næste gang, mens andre unge ikke løser disse kriser og 
drager en lære, til næste krise indtræder.  

  
 I relation til det at mestre eller at kunne handle i en 

valgsituation trækker vi på teoretiske overvejelser fra 
Walter R Heinz.  
 
Heinz finder, at hvis valget af uddannelse og arbejde 
alene fokuserer på den sociale arv, overses betydningen 
af, at den unge er medskaber af en individuel biografi, 
der bl.a. bygger på de valg og de beslutninger om valg, 
som den unge løbende træffer. Heinz understreger, at de 
unges valg bygger på erfaringer, der ikke er bestemt af 
den sociale baggrund, ikke er strukturelt givne, men 
reproduceres og ændres i overgange, som forbinder mu-
lighedsstrukturer med individuelle beslutninger – og 
dermed skaber biografier5. Men man kan med Bourdieu 
hævde, at måden at fortolke erfaringer på er socialt eller 
samfundsmæssigt givne. Den unge må i dette perspektiv 
udvikle sin egen navigationskompetence som et udtryk 
for, at den unge forsøger at opfylde sit håb og overvinde 
frustrationer/kriser ved at følge kendte eller ændre sti-
er/veje, som tillader et kompromis mellem biografiske 
mål og be- eller afgrænsede muligheder.   
 

Livshistoriens grænser Det kræver et stort forestillingsarbejde at forestille sig, 
hvilket arbejde og hvilken uddannelse man gerne vil ha-
ve. Derfor må den unge ofte gribe tilbage i livshistorien 
og derfor møder vi også den slags historier, hvor en ung 
mand har gået ude i tømrerværkstedet med sin farfar, 
en ung pige har været med mor på kontor eller pleje-
hjem o.l. Men det er ikke altid sådan, at der i livshistori-

                                           
4 Anthony Giddens: Sociology. Policy Press 1995. 
5 From education to work. Cross National Perspectives. Ed Walter R. Heinz, Cambridge University Press 1999.  
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en er konkrete erfaringer eller oplevelser med et fag 
eller en uddannelse, som kan danne ramme for et valg 
af uddannelse eller arbejde. Derfor må den unge ofte ud 
i et forløb, hvor forskellige praktiske erfaringer kan kvali-
ficere eller danne grundlag for et uddannelsesønske. Det 
kan fx ske gennem et mere eller mindre tilfældigt tidlige-
re fritidsjob eller måske en fritidsinteresse, som den un-
ge har knyttet gode erfaringer og læringsoplevelser til. 

  
Kvalitativ metode Det er sådanne forløb fra skole over valg af grundfor-

løb/hovedforløb, afbrud og omvalg vi har fået 24 histori-
er om. Der er tale om individuelle omvalgshistorier pri-
mært knyttet til elever på indgangene Merkantil og 
Sundhed, omsorg og pædagogik, men også lidt ældre 
elever kontaktet via UU-centrene. 

  
 I analysen har følgende skoler og UU-centre deltaget. 

 
Social- og Sundhedsskoler: 
• Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) 
• Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens 
• SOSU Nykøbing F 
 
Handelsskoler: 
• Viden Djurs – Grenaa Handelsskole 
• Handelsskolen København Nord 
• TietgenSkolen 
 
UU-centre 
• UU København 
• UU-Center Odense og omegn 
• UU Djursland 

  
Fokusgruppeinterview med 
vejledere mv 

Interviewene på skolerne er primært gennemført som 
fokusgruppeinterview. I et enkelt tilfælde er der gen-
nemført individuelle interview.  
 
Interviewene er gennemført med lærere, vejledere, fast-
holdelseskoordinatorer eller -konsulenter, mentorer, 
psykologer, studiecoaches mv. Sammensætningen af 
fokusgrupperne har varieret fra skole til skole. 
 
Interview med UU-centre er gennemført som individuelle 
telefoninterview og gruppeinterview med vejledere.  
  

Individuelle interview med  
unge 

Den kvalitative analyse er gennemført ved 24 kvalitative 
interview med to grupper af unge: De, der står midt i et 
omvalg, og de, der har påbegyndt en anden erhvervsud-
dannelse gennem et omvalg. Interviewene er gennem-
ført som individuelle interview af ca. en times varighed 
hver. Der er gennemført interview med 7 mænd og 17 
kvinder, der spænder over et aldersinterval mellem 17 
og 28 år. Heraf langt de fleste i aldersgruppen 17-20 år.  

  
Narrativ interviewform  Vi har anvendt en narrativ interviewform til elevinter-

viewene, hvor vi som interviewere har bestræbt os på at 
formulere spørgsmål, der fremmer elevernes egne narra-
tiver – deres egne formuleringer af meningsfulde sam-
menhænge i deres uddannelsesforløb. Vi har således 
forsøgt at undgå at spørge ind på en måde, så vi kom til 
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at definere, hvad der var betydningsfuldt. Konkret har vi 
i nogle tilfælde anvendt tidslinjer, hvor de interviewede 
selv har markeret, hvilke begivenheder der har haft be-
tydning og herudfra har vi spurgt ind.  

  
 En af erfaringerne med metoden er, at vi står tilbage 

med et billede af en meget ressourcefuld gruppe af ele-
ver, som på trods af megen modgang faktisk har fundet 
veje fremad i deres unge liv. Som vi lidt spøgefuldt note-
rede os, så sidder mønsterbryderne ikke på landets uni-
versiteter, men der er en hel del på HG og Social- og 
Sundhedsuddannelserne. De har overrasket os og impo-
neret os med deres styrke.  

  
 En del af dette kan muligvis henregnes til selve inter-

viewmetoden. Ingen ønsker jo at positionere sig selv 
negativt. På den måde taler metoden ressourcerne og 
den røde tråd frem. Dette peger måske fremadrettet på, 
hvad det betyder for den unges omvalgssituation, at det 
er ressourcerne, der italesættes? Kan metoden i denne 
undersøgelse inspirere til nye vejledningsformer? 
 
Vi er klar over, at det har en betydning, at vi er fremme-
de for de unge. Vi har ingen dagsorden med dem, så de 
kan fortælle deres historie på en anden måde, end hvis 
vi var vejledere eller lærere, der fx havde en dagsorden 
om fastholdelse eller gennemførelse. 

  
 Interviewene er således ikke objektive, forstået på den 

måde, at det er hele sandheden eller nødvendigvis den 
mest sande sandhed. Det er den sandhed – eller den 
historie - som den unge vælger, at vi skal have eller som 
rammer den meningsfuldhed, som de selv allerede har 
dannet sig.  
 

 Indholdet i de kvalitative interview fulgte den unge fra 
det indledende valg af uddannelse over fravalg og årsa-
ger til fravalg, til omvalg af uddannelse og job. Inter-
viewene har synliggjort mekanismer og forhold, der har 
fremmet og/eller bremset omvalget. Interviewene har 
sat fokus på den afklarings- og beslutningsproces, den 
unge har været igennem.  
 
Temaer i de gennemførte interview var:   
 

• Motivation og rationaler om valg af uddannelse eller 
valg af arbejde 
o Hvad driver de unge til at vælge uddannelse til og 

fra?  
o Hvilke rationaler/logikker og forestillinger knytter 

de til deres valg?  
o Hvilken identitet søger de unge og hvilke krav stil-

ler de til uddannelse og arbejde? Hvad påvirker 
denne identitetsdannelse?  

 
• Konkrete muligheder den unge har afprøvet i sin af-

klaringsproces.  
o Hvilke aktiviteter har været centrale/væsentlige i 

afklaringsprocessen? Fx rejser, småjob, højskole-
ophold mv.   
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• Personer og netværk der har haft betydning for fra- 
og omvalg 
o Hvilke forhold i de nære sociale relationer og hvil-

ke forhold i det moderne samfund reagerer de 
unge på? 
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Rammer for valg og omvalg  
 I analysen er lærere og vejledere mv. fra erhvervssko-

ler og UU-centre de centrale kontaktpersoner, når de 
unge overvejer et afbrud eller fravalg og gennemfører 
et omvalg til et andet forløb inden for samme indgang 
eller en erhvervsuddannelse i en anden indgang.  

  
Politisk dagsorden Hvilke mål og hvilke indsatsområder, de to institutioner 

følger, er i høj grad politisk bestemt. Hvordan de i 
praksis gennemfører indsatserne er lokalt bestemt.  
 
Den politiske dagsorden er styret af målsætningen om, 
at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have ud-
sigt til at få en ungdomsuddannelse. Denne målsæt-
ning er en del af Globaliseringsaftalen fra 2006, og vel-
færdsaftalen fra 2009. Aftalerne opstiller ikke bare mål 
men også konkrete indsatsområder.  
 
For denne analyse er det et åbent spørgsmål, om disse 
mål og indsatsområder anlægger et kønsperspektiv. 
Den umiddelbare konklusion er, at det gør de ikke.  
 
Det andet spørgsmål er, hvilken forståelse af de unges 
valg og omvalg der afspejles i disse mål og indsatsom-
råder. Det drejer sig fx om, hvilken vejledningspraksis 
der lægges op til, og i hvilket omfang der åbnes for et 
kønsperspektiv i denne sammenhæng.  
 
Det tredje spørgsmål er, om der overhovedet åbnes for 
en tale om omvalg, eller omvalget usynliggøres og 
dermed tænkes som noget, der set i et økonomisk og 
arbejdsmarkedsperspektiv skal undgås. Svaret på dette 
er, at processen fravalg-omvalg usynliggøres.  

  
 

Fokus på fastholdelse og gennemfø-
relse 

Frafaldsperspektiv Globaliseringsaftalen har sat fokus på frafald og fast-
holdelse i erhvervsuddannelserne og velfærdsaftalen 
har sat fokus på en række konkrete indsatser, som skal 
hjælpe skoler til at arbejde med fastholdelsen af ele-
verne. Undervisningsministeriet har udarbejdet et kon-
cept for, hvordan skolerne skal arbejde med handlings-
planer for gennemførelse og tilknyttet økonomiske mid-
ler til udpegning af særlige indsatsområder. Skolerne 
udarbejder en årlig handlingsplan.  

  
Handlingsplaner Skolernes handlingsplaner beskriver skolens udfordrin-

ger med de unge, beskriver generelt disse ud fra et 
perspektiv hvor de unge, der afbryder en uddannelse, 
opfattes som et problem, der skal sættes en kompen-
satorisk indsats ind overfor. Planerne indeholder typisk 
en kobling mellem elevernes problemer og særlige ind-
satsområder, men dette gælder ikke nødvendigvis alle 
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indsatsområder. Fx synes mentorordninger6 at være 
alment anerkendt metode til at bidrage til fastholdelse.  

  
Fokus på fravær Skolerne har procedurer for, hvordan de skal tackle 

afbrud og omvalg. Generelt gælder det, at en elev ikke 
kan melde sig ud, uden at have talt med en (stu-
die)vejleder. En samtale skal kortlægge, om der er tale 
om afbrud eller omvalg, årsagen til afbruddet og om 
bruddet er endeligt.  
 
Hvordan opfanger skolerne et muligt fravalg? Skolerne 
arbejder også her med fraværspolitikker og procedurer 
for hvornår og hvordan der reageres. Skolerne fortæl-
ler, at fravær er det første symptom på, at en elev ikke 
trives, men flere elever peger på, at skolen først, da 
afbruddet var endeligt, indkaldte til en samtale, og at 
det derfor var for sent, hvilket støttes af en undersø-
gelse af elevernes anbefalinger til en styrket vejled-
ningsindsats.7 

  
Planernes indhold Ser vi nærmere på handlingsplanerne fra de seks be-

søgte skoler, er der alle steder fokus på ’øget gennem-
førelse’. Indsatsområderne har fokus på: 
 
• Didaktiske indsatser (brug af podcasts og nye læ-

ringsformer, cooperative learning, læringsstile mv.) 
• Strukturelle indsatser (grundforløbspakker, forløb 

med mere praksis mv.) 
• Personlighedsrettede indsatser (mentoring, psyko-

log mv.) 
• Faglige indsatser (jobbørser, karriereplanforløb, 

studievejledning mv.) 
• Netværksindsatser (inddragelse af forældre) 
• Skolens renommé/tiltrækning af nye elever (spæn-

dende læringsformer, international profil mv.) 
  
Skolernes vejledning Vejledningen synes at skulle fastholde de unge i deres 

uddannelsesvalg. Flere skoler har beskrevet, at de har 
fokus på ’gennemførselsvejledning’ snarere end ’om-
valgsvejledning’. Der er dog en klar bevidsthed på nog-
le skoler om, at vejledningsforpligtelsen ikke er en sek-
torvejledning, der stædigt skal fastholde den unge, 
men en vejledning ud fra den unges ønsker. Der er dog 
flere udsagn fra de unge om, at interessen for at vejle-
de dem fortoner sig, når det bliver klart for skolen, at 
den unge er i gang med et fravalg.  

  
 Der er her et klart skisma mellem sektorvejledning 

udført på en skole med fokus på at fastholde elever på 
skolen og en vejledning, hvis formål er at vejlede den 
unge hen mod en uddannelse, der svarer til evt. revi-
derede personlige mål og fremtidsforestillinger.8 

  
 Ingen af de nævnte indsatsområder har særligt fokus 

på dem, der falder fra og vil vælge om eller indeholder 

                                           
6 Livstræer, mentorer og aktive valg. Konkrete erfaringer med mentorordninger og kompetenceafklaring på fem 
SOSU-skoler. Rekoment. Oktober 2010. 
7 Studievejledning. Elevernes anbefalinger til en styrket vejledningsindsats. Et samarbejde mellem EEO, LH og 
DGS. København, 22. februar 2010. 
8 Fastholdelse forklædt som kærlighed. Lisbeth Højdal. Uddannelsesguiden. 2009.  
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et kønsperspektiv. Man kan sige, at handlingsplanerne 
og deres indsatser er lige så omvalgs- og kønsblinde9 
som de politiske målsætninger. 

  
 

Ungepakkerne 
Ungepakkerne De to ungepakker er også et resultat af politiske afta-

ler. Ungepakkerne stiller krav til den unge, opstiller 
muligheder og fastlægger procedurer eller veje for den 
unges uddannelsesvalg. 10  

 
Uddannelsesplan UU-centrene har med ungepakke 1 og 2 et særligt fo-

kus på de helt unge 15-17 årige. Indsatsen for denne 
aldersgruppe omfatter bl.a. en pligt til uddannelse eller 
arbejde og udformning af en uddannelsesplan, som 
kommuner og UU-centre løbende skal følge op på og 
revidere, hvis den fraviges. Deltager den unge ikke i en 
indsats, kan ungeydelsen tages fra den unge. Der læg-
ges derfor et økonomisk tryk på denne aldersgruppe 
for at vælge en uddannelse.  

  
Uddannelsesparathed For fremtiden skal alle unge have vurderet deres ud-

dannelsesparathed. Uddannelsesparathedsvurdering er 
en vurdering af, om den unge har de faglige, personli-
ge og sociale forudsætninger for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse.  

  
Vejledning UU-centrene er også forpligtet på at vejlede unge, der 

afbryder en ungdomsuddannelse. Der er faste procedu-
rer for indberetning fra erhvervsskoler og UU-centrene 
har procedurer for indkaldelse af unge, der afbryder en 
erhvervsuddannelse og ikke vælger en ny inden for en 
given periode (3 mdr).  

  
 Fastholdelsesperspektivet, kravet om at lave en ud-

dannelsesplan, kravet om en parathedsvurdering og 
kravet om vejledersamtaler er en del af den sammen-
hæng, som de unge foretager deres valg og omvalg i. 

  
 Men ud over disse institutionelle rammer for valg og 

omvalg er der også en række andre forhold, der sætter 
rammer og muligheder for de unges valg. 

  
 

Fokus på kvoter og praktikpladser  
 Der er en række forhold, der har betydning for de un-

ges valg af uddannelse. Det gælder adgang til uddan-
nelser, hvor adgangsbegrænsning og kvoter til disse 
begrænses ud fra et hensyn til arbejdsmarkedets be-
hov.  

  
Kvoter og adgangsbegræns-
ning 

Undervisningsministeriet udmelder hvert år, hvilke ud-
dannelser der er adgangsbegrænsning til. I 2010 om-
fattede adgangsbegrænsningen en række uddannelser, 
som her er angivet med kvindeandelen på pågældende 

                                           
9 Inspiration hentet fra ”Køn og vejledning i uddannelsessystemet”. Sine Lehn-Christiansen i Lige muligheder - 
frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti/Ruth Emerek & Helle Holt (red.) SFI Det nationale 
Forskningscenter for velfærd 8:24. Oktober 2008. 
10 Ungepakken og erhvervsuddannelserne. Peter Koudahl. Vejleder forum. Nr. 1 2010. 
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uddannelse i 2009:  
 
• Veterinærsygeplejerske (100,0 pct)  
• Kosmetiker (100,0 pct) 
• Sundhedsservicesekretær (99,5 pct) 
• Beklædningshåndværker (96,1 pct) 
• Frisør (95,3 pct) 
• Fotograf (75 pct) 
• Ædelsmed (59,4 pct) 
 
• Mediegrafiker (49,0 pct) 
• Teater-, udstillings- og eventtekniker (43,0 pct) 
• Film- og Tv-produktionsuddannelsen (17,2 pct) 
• Digital media (5,0 pct) 
• Fitnessinstruktør (ny uddannelse) 

  
 Som det kan ses, er der syv af listens uddannelser, der 

har en kvindeandel på langt over halvdelen, herunder 
uddannelser som frisør og sundhedsservicesekretær 
uddannelser. En umiddelbar vurdering af adgangsbe-
grænsningen er, at især kvinderne begrænses i deres 
muligheder for uddannelsesvalg.  

  
Praktikpladssituationen Som vi har set tidligere, er der fortsat en betydelig 

mangel på praktikpladser, der rammer både mænd og 
kvinder. Selv om der med de seneste politiske udspil er 
sket en øget præmiering af virksomheder, der opretter 
praktikpladser, er antallet af indgåede aftaler som tidli-
gere nævnt ikke steget. 

  
 Praktikpladssituationen er stort set uændret fra februar 

2010 til februar 2011. Der er ca. 75.000 igangværende 
aftaler. Inden for både den merkantile indgang og in-
den for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik er 
der sket en reduktion af indgåede aftaler på henholds-
vis 12 og 9 pct. Hertil kommer, at en anden kvindedo-
mineret indgang - Dyr, planter og natur - har haft en 
tilbagegang på 18 pct., og indgangen Krop og stil en 
tilbagegang på 3 pct. Den største relative reduktion er 
dog sket inden for Transport og logistik (25 pct.), mens 
der er sket en stigning inden for resten af indgangene. 

  
 Indgangene Krop og stil, Sundhed, omsorg og pæda-

gogik samt Dyr, planter og natur har oplevet de største 
fald i antallet af igangværende skolepraktikelever. Da 
disse indgange samtidig er præget af uddannelser med 
relativt høje kvindeandele, betyder det, at kvinderne 
også ad denne vej begrænses i deres valg af uddannel-
se.  

  
Konklusioner Det er konklusionen, at de uddannelsespolitiske mål-

sætninger om fastholdelse mv. og de indsatser, som 
gennemføres af skoler og UU-centre i henhold til hand-
lingsplaner for gennemførelse og ungepakkerne, er 
blinde for kønsmæssige forskelle. 
 
Vejledningsindsatsen synes hverken ved den unges 
første valg eller ved omvalget at udfordre den køns-
mæssige vinkel i uddannelsesvalget, men ser primært 
på resultatet i form af at få den unge i gang.  
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Adgangsbegrænsning og mangel på praktikpladser ud-
gør en begrænsning i de unges valgmuligheder og sy-
nes i en vis grad at ramme de unge kvinder hårdest og 
begrænse deres valgmuligheder, deres uddannelses-
rum – bl.a. ved omvalg.   
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Den registerbaserede analyse 
 Den gennemførte analyse præsenteres her i to afsnit. 

  
Det første afsnit beskriver hovedresultater af den regi-
sterbaserede analyse, der her er dokumenteret i form 
af bilaget: ’Kommenterede bilagstabeller’ med tabeller 
udarbejdet af TrendEduc.  
 
Der henvises i teksten til tabeller i dette bilag.  
 
Det efterfølgende kapitel ’Interviewundersøgelsen’ be-
skriver de unges valg, fravalg og omvalg og de forløb, 
de interviewede unge har været igennem, siden de 
forlod folkeskolen. I kapitlet henvises også til skoler og 
UU-centre og til den vejledning, den unge har modta-
get herfra.     

  
Formål Den registerbaserede analyse havde til formål at: 

 
• Beskrive omfanget af afbrud og omvalg  
• Belyse uddannelsesmønstre i omvalgene 
• Belyse uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus et 

antal år efter afbrud/omvalg 
 
Bilaget ’Kommenterede bilagstabeller’ er opbygget så-
ledes, at tabellerne 2-7 belyser omfanget af afbrud og 
omvalg, tabellerne 8-22 belyser uddannelsesmønster i 
omvalg og tabellerne 23-36 belyser status for højeste 
fuldførte erhvervsuddannelse og socioøkonomisk sta-
tus.  

  
 Den registerbaserede analyse bygger på to populatio-

ner af unge, der i henholdsvis 2002 og 2006 afbrød en 
erhvervsuddannelse. Om disse to populationer er ind-
hentet oplysninger om uddannelse, der afbrydes, køn, 
alder, status for højest fuldførte uddannelse og socio-
økonomisk status. Oplysninger om uddannelsesmøn-
stre er hentet fra Undervisningsministeriets Databank.  

  
Datakilder Registeranalysen bygger på en særkørsel fra elevregi-

steret (INTE), en særkørsel fra UNI-C der beskriver 
omfanget af omvalg og overgangstavler hentet fra Un-
dervisningsministeriets Databank, der belyser mønstre 
i overgang fra fravalg af en erhvervsuddannelse til om-
valg af en ny erhvervsuddannelse.  

  
Forskellige grupper af ind-
gange 

Registeranalysen opererer med en gruppering af ud-
dannelser, der omfatter de fire hovedgrupper: 
 

• Merkantil 
• Krop, natur og service 
• Teknik, håndværk og transport 
• Sundhed og pædagogik 

  
 En oversigt over hvilke indgange denne gruppering 

dækker over kan ses i bilaget: Kommenterede bilags-
tabeller. I forbindelse med ændringer i antal og indhold 
i indgange ved revisioner af erhvervsuddannelserne, 
revideres uddannelsesregistrene bagud med de nye 
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indgange, således at (de modelbaserede) statistikker 
er sammenlignelige over tid.  

  
Frafald og lavkonjunktur Frafaldet fra ungdomsuddannelserne har stort fokus11 

og omfanget af frafaldet er genstand for en stor vej-
lednings- og uddannelsesindsats. Vurderingen af frafal-
det kan variere efter forskellige opgørelsesmetoder. I 
2010 opgjorde AE-rådet frafaldet på ungdomsuddan-
nelserne til 24 pct., hvoraf de 18 pct. forklares ved 
frafald på erhvervsuddannelserne. I 2000 var det til-
svarende tal 14,6 pct. I AE-rådets seneste opgørelse 
fra 2. august 2011 opgøres frafaldet på erhvervsud-
dannelserne til 32,4 pct. Frafaldet er derfor næsten 
fordoblet siden 2000, og den seneste stigning fra 2010 
til 2011 kan formentlig henføres til manglende praktik-
pladser og relativt vanskelige jobmuligheder for faglær-
te.  
 
I denne analyse har vi fokus på de unge, der afbryder 
en erhvervsuddannelse uanset, om det sker på et 
grundforløb eller et hovedforløb. Med analysens fokus 
på ’omvalg med perspektiv’ har det været vigtigt, at 
også afbrud på grundforløb og overgang fra et grund-
forløb til et andet blev inkluderet i analysen, og derfor 
har analysen i mindre grad fokus på at belyse frafald 
og mere på at belyse det samlede omfang af omvalg. 

  
Afbrud Med valget af populationer i 2002 og 2006 er valgt en 

periode, der konjunkturelt er en økonomisk vækstperi-
ode, mens interview med elever, skoler og UU-centre 
er gennemført i en periode med lavkonjunktur. Det har 
bestemt været en faktor, der har påvirket de unges 
valg. Når antallet af afbrud stiger med ca 30 pct i peri-
oden fra 2002 til 2009 kan dette meget vel have sin 
årsag i finanskrisen og det betydelige omfang af om-
valg på grundforløbet på ca 13.000 har formentlig sin 
begrundelse i faldet i antallet af indgåede praktikaftaler 
i perioden.  

  
Forløbsanalyse Valget af udgangsåret 2002 er begrundet i, at det har 

været muligt at gennemføre en forløbsanalyse, således 
at analysen kunne følge, hvad der skete med de unge, 
der afbryder en erhvervsuddannelse, foretager et om-
valg og hvilken uddannelsesmæssig status de har i 
2008 og hvilken arbejdsmarkedsstatus de har i 2009.  
 
Ud over data fra Danmarks Statistik omfatter den 
kvantitative analyse opgørelser indhentet fra UNI-C og 
Undervisningsministeriets Databank. 

  
Resultater Den kvantitative analyse viser at: 

 

• Omvalget på grundforløb er betydeligt (ca. 13.000 i 
2002). 

• Afbrud og omvalg primært sker på grundforløbene 
og primært inden for det første år.   

• Omvalg primært sker inden for samme indgang.  
• Kvinder vælger og vælger om til uddannelser, der 

                                           
11 Frafald skaber tabergeneration blandt danske unge. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 17. oktober 2010. Nye 
tal viser stort frafald på erhvervsuddannelserne. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2. august 2011. Andre kil-
der er fx Globaliseringsrådet. 
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er domineret af kvinder (fx den Merkantile indgang 
og indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik) 

• Mændene vælger uddannelser, der er domineret af 
mænd (de tekniske uddannelser). 

• 13 pct. af dem, der afbryder en erhvervsuddannel-
se, senere gennemfører en.  

• Chancen for at fuldføre en hel uddannelse stiger, 
hvis afbruddet skubbes frem til efter grundforløbet. 

• Kvinder, der afbryder et grundforløb, i højere grad 
end mænd er i risiko for at ende som ledig eller 
uden for arbejdsstyrken. 

• Både valg og omvalg af erhvervsuddannelse er 
kønnet, således at kvinderne primært vælger andre 
’kvindeuddannelser’ når de vælger om.  

  
 

Fortsat kønnet uddannelsessystem 
 
 
 
 
 
Fortsat kønnet uddannelses-
system 

Analysen viser, at det danske uddannelsessystem er 
kønnet, både mht. hvem der får en afsluttet ungdoms-
uddannelse og mht. selve valget af ungdomsuddannel-
se. 
 
Analysen viser, at der stadig er en betragtelig del af en 
ungdomsårgang, der ifølge undervisningsministeriets 
profilanalyser ikke forventes at få en ungdomsuddan-
nelse (16 pct.). For kvinderne er det ca. 14 pct. og for 
mændene er det ca. 19 pct. Her synes mændene at 
have et uddannelsesmæssigt efterslæb ift. kvinderne.  
 

Erhvervsuddannelserne er 
også kønsopdelte 

34 pct. af en ungdomsårgang får en erhvervsuddannel-
se, ca. 31. pct kvinder og 38 pct. mænd. Dette afspej-
ler, at kvinder i højere grad end mænd gennemfører en 
videregående uddannelse.  
 
De kønsmæssige forskelle sætter sig også igennem, 
når mænd og kvinder vælger erhvervsuddannelse. Pro-
filanalyserne12 viser, at 25 år efter afsluttet 9. klasse er 
20pct. af kvinderne endt med en erhvervsuddannelse 
inden for det merkantile eller social- og sundhedsom-
rådet, overfor kun ca. 7,5 pct. af mændene. Omvendt 
dominerer mændene inden for det tekniske område. 
 

 
Kvinder og mænd - lige mange afbrud 

Ca. 50 pct. afbryder deres 
uddannelse 
 
Hver anden af disse træffer 
et omvalg  
 
 

Analysen viser, at der er en betydelig del, der afbryder 
et påbegyndt grundforløb. Ud af ca. 52.000 første-
gangs tilgangselever i 2006/07 afbrød ca. halvdelen – 
23.456 elever – et grundforløb og ca. halvdelen af dem 
– 12.640 – valgte et nyt grundforløb eller gennemførte 
et omvalg (jf tabel 6 og 7).13  
 
Generelt er der dog ikke de store forskelle mellem 
mænds og kvinders antal af afbrud og antal af omvalg. 
I 2002 og 2006 var det stort set lige mange mænd og 
kvinder, der afbrød en erhvervsuddannelse (tabel 3 og 

                                           
12 Undervisningsministeriets profilanalyser 2009. 
13 Globaliseringsrådet peger på et ’frafald uden perspektiv’ på 35 pct og Peter Koudahl peger i ’Frafald i erhvervsuddannelserne 
– årsager og forklaringer’ på et frafald, der varierer fra 51 og 53 pct på grundforløb inden for Teknologi og kommunikation 
samt Service og 20 pct inden for det merkantile grundforløb og inden for social og sundhedsuddannelserne.  
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4). De kønsmæssige forskelle ligger snarere i, hvilke 
uddannelser de afbryder og hvornår i forløbet de afbry-
der.  
 

Mænd falder mest fra på 
grundforløb 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinder mest på hovedforløb 

Mændene dominerer afbrydelserne på grundforløbene. 
Mere end halvdelen af mændene afbryder et grundfor-
løb (54 pct. i 2002 og 63 pct. i 2006), mens tallene er 
noget lavere for kvinderne (44 pct. i 2002 og 46 pct. i 
2006) (tabel 4). Afbruddene er relativt størst inden for 
indgange, der rummer uddannelser inden for krop og 
stil, natur og service, men også den merkantile ind-
gang har mange afbrud (tabel 3).  
 
Det generelle mønster er, at afbrud primært ligger i 
starten af grundforløbet. Den indgang, hvor afbruddene 
procentvis er størst på hovedforløbet, er på indgangen 
sundhed og pædagogik. Tabel 3 viser således, at næ-
sten hver tredje kvinde (31 pct. i 2002 og 30 pct. i 
2006) afbrød et hovedforløb, mens kun hver fjerde 
eller hver femte mand (26 pct. i 2002 og 21 pct. i 
2006) afbrød et hovedforløb. 
 
Men når vi ved, at elevgruppen også er særlig stor på 
netop på denne indgang, da mange starter direkte på 
hovedforløb, er mønstret ikke længere markant. 
 

 
Omvalg – mønstre i omvalg 

Kilde for omvalgsanalyse Analysen af omvalg bygger på oplysninger fra Under-
visningsministeriets Databank. Registeranalysen an-
vender her en matrice, der omfatter overgangsoplys-
ninger om overgang til uddannelse 27 måneder efter 
afsluttet gymnasial uddannelse i 2006/07 fordelt på til-
uddannelse.  
 
Tallene i denne del af analysen refererer til tabel 11-16 
i delrapporten, der omfatter de ’overgange’, unge - der 
har afsluttet et grund- eller hovedforløb - har foretaget 
inden for en periode på 27 måneder efter et afsluttet 
forløb. Det er således kun en delmængde af dem, der 
vælger om, der indgår i denne del af analysen. For 
yderligere oplysninger henvises til delrapporten ”Hvad 
blev der af dem, der afbrød en erhvervsuddannelse i 
2002 og 2006? Omvalg og socioøkonomisk status 
2009.” 

  
  

Kvindernes omvalgsmønstre 
Fra SOSU til Merkantil  
indgang 

Det er værd at bemærke, at næsten 2/3 af de kvinder, 
der afbryder et grundforløb inden for SOSU området, 
vælger om til den merkantile indgang (jf. tabel 13), 
mens kun få forbliver på indgangen. Har de unge valgt 
indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik fra i første 
omgang, er det således ikke den, de vælger i et om-
valg.  
 
Det samme gælder for kvinder inden for Krop, natur og 
service, hvor 2/3 vælger om til den merkantile ind-
gang. Dette sidste resultat kan i høj grad hænge sam-
men med vanskeligheder med at opnå praktikpladser 
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inden for fx frisør- eller dekoratørfaget.  
 
Både handelsskoler og SOSU-skoler taler om den gang, 
frisørerne måtte vælge om. Det må de så stadig, men 
det er ikke længere så synligt, da de ikke får adgang til 
grundforløbet. 

  
 Det er også værd at bemærke, at kvinder, der afbryder 

et grundforløb inden for Teknik, håndværk og trans-
port’, ikke skifter til en anden ’teknisk’ indgang, men 
skifter til enten den merkantile indgang eller til Krop, 
natur og service (jf. tabel 13).  
 

 Mændenes omvalgsmønstre 
Mønstre i omvalg For mændene er mønstrene også klare; afbrydes et 

merkantilt grundforløb eller et forløb inden for Krop, 
natur og service vælges om til et forløb inden for Tek-
nik, håndværk og transport. Har man som mand først 
valgt et grundforløb inden for Sundhed, omsorg og 
pædagogik vælger man om inden for indgangen eller 
går over til en indgang inden for Teknik, håndværk og 
transport.  
 

 Antal af omvalg 
 De fleste elever nøjes med at vælge et nyt grundforløb 

én gang – 62 pct. af de samlede elever på det merkan-
tile område, som afbryder deres første valg af grund-
forløb. 24 pct. vælger om to gange, 9 pct. vælger om 
tre gange. Den mindste gruppe er ikke overraskende 
de elever, som vælger et nyt grundforløb mindst fire 
gange, hvilket er 2 pct. for det merkantile grundforløb. 

  
Omvalg mellem ungdoms-
uddannelser 

Når de unge afbryder en uddannelse og vælger en ny, 
ved vi fra profilanalyserne, at der sker bevægelser fra 
erhvervsuddannelserne til de gymnasiale uddannelser, 
men også at der sker bevægelser til de videregående 
uddannelser.  

  
 27 måneder efter et afbrud har 14 pct. af kvinderne og 

15 pct. af mændene valgt en anden erhvervsuddannel-
se. 7 pct. af kvinderne har valgt en mellemlang videre-
gående uddannelse og de må derfor have eller i mel-
lemtiden have opnået adgangsgivende formelle studie-
mæssige kompetencer.  

  
 Omvalg sker derfor både inden for de enkelte indgan-

ge, mellem forskellige indgange og på forskellige ni-
veauer i uddannelsessystemet.  

  
 

Omvalg på det korte og lange sigt 
Det korte sigt Selv om man har afbrudt et grundforløb, betyder det 

ikke nødvendigvis, at man ikke opnår en kompetence-
givende uddannelse. To år efter et afsluttet grundforløb 
er ca. 14 pct. i gang med en erhvervsuddannelse, og 
10 pct. af kvinderne er i gang med en videregående 
uddannelse, mens en tilsvarende andel af mændene er 
i gang med en forberedende uddannelse (jf. tabel 9). 

  
 Tilsvarende gælder, at 11 pct. af elever, der afbrød et 
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hovedforløb i 2002 eller 2006, to år efter er i gang med 
en erhvervsfaglig uddannelse (jf. tabel 16).   

  
 Kvinder, der har afbrudt et hovedforløb inden for SOSU 

området, har for 53 pct. vedkommende gennemført en 
ungdomsuddannelse, heraf 47 pct. en erhvervsuddan-
nelse, primært inden for social- og sundhedsområdet. 
Tilsvarende gælder for mændene, at 55 pct. har gen-
nemført en ungdomsuddannelse, heraf 44 pct. en er-
hvervsuddannelse, dog lidt bredere fordelt end for 
kvinderne. 

  
Det lange sigt Selv om en del af de unge, der afbryder en uddannel-

se, ikke vælger en ny erhvervsuddannelse inden for de 
første to år, kan et omvalg ske på lidt længere sigt.  

  
 Godt en fjerdedel af de afbrudte på de erhvervsfaglige 

grundforløb har syv år efter alligevel afsluttet en er-
hvervsfaglig uddannelse. Her er der således tale om 
omvælgere, der ikke alene går i gang med en anden 
erhvervsfaglig uddannelse, men de afslutter den også.  

  
Øget risiko ved tidligt afbrud 

 Selv om det således lykkes for en del af de unge at få 
færdiggjort en uddannelse efter et afbrud, viser tallene 
stadig, at en meget stor del af de elever, der afbryder 
et uddannelsesforløb, 7 år efter stadig ikke har andet 
end folkeskolens afgangseksamen som højest fuldførte 
eksamen. Fx gælder det for 65 pct. af de kvinder og 72 
pct. af de mænd, der har afbrudt et merkantilt grund-
forløb (jf. tabel 23).  

  
Risikoen for ikke at få ud-
dannelse reduceres efter 
fuldendt grundforløb 

Det er interessant at bemærke, at denne risiko tilsyne-
ladende reduceres kraftigt for de elever, som først af-
bryder deres uddannelse efter endt grundforløb. Her er 
det ’kun’ 39 pct. af kvinderne og 51 pct. af mændene, 
som har afbrudt et merkantilt uddannelsesforløb efter 
færdiggørelse af hovedforløb, som efter 7 år stadig har 
folkeskolens afgangseksamen som den højeste fuldfør-
te uddannelse (jf. tabel 25). 
 
Dette kan pege på, at der kan være en vigtig pointe i 
at fastholde de unge på uddannelse længst muligt, da 
risikoen for ikke at få en færdig uddannelse reduceres 
kraftigt. 
 

 
Kvinder har højere risiko for margina-
lisering end mænd 

Hver fjerde elev der afbryder 
et grundforløb risikerer at 
blive marginaliseret 
 

Hvad en afbrydelse af et erhvervsuddannelsesforløb 
kan føre med sig, ses af, at syv år efter afbrud er mere 
end hver fjerde elev uden for såvel uddannelsessyste-
met som arbejdsmarkedet. Mange er enten ledige eller 
helt uden for arbejdsstyrken (kontanthjælp, førtidspen-
sion mv.).  

  
 Således er næsten hver fjerde af dem, der har afbrudt 

et grund- eller hovedforløb i 2002, ledige eller uden for 
arbejdsstyrken 6 år efter i 2008 (jf. tabel 29). Man kan 
derfor generelt sige, at ’arbejdsløshedsrisikoen’ for de 
unge, der afbryder et grund- eller hovedforløb er 25 
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pct.  
 
Risikoen varierer alt efter, hvilken uddannelse frafaldet 
sker fra, men generelt har kvinderne den største risiko 
for at blive ledige – til trods for at de generelt opnår et 
højere uddannelsesniveau end mændene. 

  
Grundforløb - Merkantile 
uddannelser 

En lidt højere andel af kvinder end mænd blandt de 
afbrudte på merkantilt grundforløb er 6 år efter af-
bruddet enten ledige eller uden for arbejdsstyrken. 29 
pct. af mændene og 36 pct. af kvinderne blandt de 
2002-afbrudte var i 2008 i denne kategori.  

  
Grundforløb - Tekniske  
uddannelser  

For gruppen af tekniske uddannelser mv. er der ikke 
større forskel mellem mænd og kvinder mht. til mang-
lende tilknytning til arbejdsmarkedet 6 år efter et af-
brud på et grundforløb. Forskellen mellem mænd og 
kvinder er her, at mændene kommer hurtigere i gang 
med en ny uddannelse.  
 
Ser vi på arbejdsmarkedstilknytningen, er 57 pct. i 
beskæftigelse seks år efter mod kun 45 pct. af kvin-
derne. Samme mønster ses efter to år: En højere andel 
af kvinder er i uddannelse og en mindre i beskæftigel-
se. 

  
Hovedforløb – Merkantil  
og SOSU 

Blandt afbrudte på det merkantile hovedforløb er mar-
ginaliseringsrisikoen igen højere for kvinder end for 
mænd. Seks år efter er hhv. 13 pct. af mændene og 18 
pct. af kvinderne ledige eller uden for arbejdsstyrken. I 
forhold til afbrudte på grundforløb er andelen af kvin-
der i beskæftigelse efter seks år højere. To tredjedele 
er i beskæftigelse efter seks år. Marginaliseringsrisiko-
en er kun den halve af den for afbrudte på grundforløb. 
Blandt afbrudte på SOSU-uddannelsen er der ikke for-
skelle mellem mænd og kvinder med hensyn til ande-
len uden beskæftigelse nogle år efter. Omkring en 
tredjedel er seks år efter afbrud hverken i uddannel-
sessystem eller på arbejdsmarkedet. 
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Interviewundersøgelsen 
 

 I dette afsnit kommer de unges fortællinger i fokus. 
Fortællingerne er fra 2011 og rummer primært om-
valgserfaringer fra de seneste 2-3 år. Der er tale om de 
unges fortællinger om deres omvalg, set i et tilbageblik 
over deres eget forløb. For at illustrere indhold og 
kompleksitet i de unges fortællinger om omvalg har vi 
ud fra de 24 fortællinger konstrueret to cases.  

Anne Li, 18 år – fra HG til Sosu 
 
Jeg er født og opvokset i Grenå, hvor jeg også har gået i folkeskole. Efter 9. klasse vid-
ste jeg ikke, hvad jeg ville, og jeg syntes selv jeg havde brug for lidt mere tid til at blive 
moden. Jeg har faktisk altid haft rimelig gode karakterer, men det stod bare ikke helt 
klart for mig, hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg valgte derfor at fortsætte i 10. klasse, 
på linjen Sundhed & Livsstil. Jeg ved ikke helt hvorfor jeg valgte den – den fangede mig 
bare mest, jeg har nemlig altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. Min 
bedste veninde fra folkeskolen skulle også starte derovre og vi har bare altid fulgtes ad. 
 
Ved siden af 10. klasse havde jeg et fritidsjob i en Vero Moda tøjbutik nede i byen. Pro-
blemet dengang var, at jeg godt måtte finde tøj frem til kunderne og nogle gange også 
hjælpe med vinduesdekorationer, men jeg måtte ikke ekspedere rigtigt og stå ved kas-
sen og sådan noget. Det var jeg jo ikke gammel nok til. Jeg var faktisk lidt misundelig 
på de andre ansatte nogle gange. På et tidspunkt i 10. skulle vi så til at finde ud af, 
hvad vi ville bagefter, og der snakkede jeg med en vejleder derovre. Jeg elsker tøj, men 
jeg var også blevet ret glad for det med dekoration i butikken, for det var mest det, jeg 
måtte få lov til at lave. Jeg følte, at jeg fik lidt mere ansvar. Jeg har altid været en me-
get kreativ pige og virkelig fået meget ros for de ting, jeg lavede. Især min lærer i bil-
ledkunst i folkeskolen var imponeret og snakkede altid om, at jeg burde gøre noget me-
re ved det, for det havde jeg talent til. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det ikke blev til 
noget. Jeg tror bare ikke, jeg turde gå hele vejen. Men hun har helt sikkert haft stor 
indflydelse på, at jeg trods alt holdt fast i det med at skabe noget, give noget et be-
stemt udtryk. Og min vejleder i 10. fortalte så om dekoratøruddannelsen. Jeg tænkte, at 
det med mennesker og det kreative kunne jeg nok få med, hvis jeg gik den vej. 
 
Efter 10. startede jeg så på HG, selv om mine lærere sagde, at jeg sagtens kunne klare 
mere. Det var lidt rart, at det ikke var svært at følge med, og man har også brug for at 
mærke, at man godt kan finde ud af tingene. Jeg havde også hørt fra en ven, at dem fra 
HHX kun snakker med hinanden. Hvis de ikke på forhånd kender HG’erne, så vil de al-
drig gå ned og snakke med dem. Sådan er det bare. Der er nogle hierarkier, og den 
slags gider jeg ikke.  
 
Jeg fandt så ret hurtigt ud af, at det med praktikplads nok ville blive et problem. Des-
værre. Jeg snakkede med min kontaktlærer om det, og hun sagde, at det nok ville være 
lettere at finde, hvis jeg fx også søgte i Århus og Randers. Det havde jeg bare ikke lyst 
til. Jeg har boet her altid, så enten skulle jeg flytte og savne min familie, eller også skul-
le jeg blive og have for lang transport. På det tidspunkt var der også nogle andre ting, 
som bare blev for frustrerende oveni. I min klasse startede vi 29 elever, og da jeg stop-
pede var der 19 tilbage. En del går der bare for at få SU. De ved ikke, hvad de ellers 
skal, og efterhånden får de så meget fravær, at de bliver smidt ud. Der var også et par 
stykker i min klasse, der havde det lidt svært… ja, der kan bare komme sådan nogle 
ting ind over det. Det var jo ikke, fordi de ikke havde lyst til at være der, der kan bare 
være noget andet i vejen. 
 
Jeg stoppede mest pga. det med praktikpladser og kom så på produktionsskole i stedet 
for. Min mor syntes ikke, at jeg bare skulle gå derhjemme og dem fra UU sagde også, at 
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vi var nødt til at finde på noget. Jeg valgte at søge ind på den linje på produktionssko-
len, som var sværest at komme ind på, for så ville jeg nok ikke blive optaget, men de 
tog mig ind alligevel. I tilbageblik var det godt, for det bliver også for kedeligt bare at 
lave ingenting. Der var faktisk ret mange ting, som var sjove, da jeg først kom i gang, 
og man kunne få lov at prøve en hel masse ude i virkeligheden. Jeg kom bl.a. til at følge 
nogle elever ude i praktik på et plejehjem, og det var mægtig spændende. Noget af det 
var lidt grænseoverskridende og jeg var ikke sikker på, at det ville blive anderledes med 
tiden, selv om de ansatte derude sagde, at sådan gik det for det meste. Det er ikke altid 
lige nemt at skulle vaske en mand, og jeg har det ikke så godt med døde mennesker. 
 
Men jeg syntes stadig, at det med de ældre var lidt hyggeligt, så jeg begyndte at over-
veje at uddanne mig som ergoterapeut. Sådan en var der også derude, og en af assi-
stenterne fortalte, at jeg jo kunne starte med en hjælperuddannelse. Min far er fysiote-
rapeut og min moster er ergoterapeut, så jeg snakkede også med dem om det, og de 
syntes begge to, at det var en god idé. Selv om jeg har ret gode karakterer fra folkesko-
len, har jeg aldrig tænkt, at jeg skulle have sådan en lidt lang uddannelse, og hvis jeg 
startede på Sosu-skolen kunne jeg tage det lidt mere i bidder. Deres grundforløb varer 
fx kun 20 uger, og så kan man altid bygge ovenpå. Jeg tænkte også, at jeg måske fik 
brug for at være lidt mere moden, inden jeg så gik videre, og i mellemtiden kan man jo 
så komme ud og få noget erfaring. 
 
Jeg er rigtig glad for at gå på Sosu, men jeg synes ikke, at mit forløb på HG og produk-
tionsskolen har været spildt. Jeg har lært noget af det hele. Også fra mit fritidsjob. Jeg 
synes faktisk ikke, at der er noget, jeg har fortrudt. Man kan sige… i 10. klasse lærte jeg 
ikke rigtig noget som sådan – altså fagligt. Det var mere en udvikling af mig selv, og det 
var faktisk også det, der var formålet med at gå derovre, så jeg kunne finde ud af, hvad 
jeg gerne ville. Og det fandt jeg egentlig også ud af, men så ændrede det sig bare ef-
terhånden, som man kom bedre ind i tingene. Det, tror jeg, er meget sundt. Man kan 
ikke vide det hele på forhånd.  
 
 

Mathias, 20 år – fra Sosu til HG 
 
Jeg hedder Mathias og jeg er 20 år gammel. Jeg går på HG her i Odense nu, men jeg 
har været ret meget omkring, synes jeg. Efter 9. klasse var jeg på efterskole i Sønder-
jylland. Det var et sted med vildt meget sport – alt muligt forskelligt. Jeg har altid dyr-
ket meget sport, så det var helt oplagt, når jeg nu skulle af sted. Jeg spillede på u-18 
landsholdet i vandpolo, da jeg var yngre, og jeg var faktisk blevet spottet som nyt talent 
og kunne være kommet til Rusland og sandsynligvis blive professionel. Men det var jo 
alt for langt væk. 
 
På efterskolen havde vi forskellige studieture, og jeg var i Italien og stå på ski flere gan-
ge i den forbindelse. Det var fedt, at man kunne være så aktiv. Jeg har altid haft ten-
dens til at blive skoletræt ret hurtigt, så det var en god kobling. Jeg tror, det er helt til-
bage fra folkeskolen. Jeg var ikke særlig glad for det. Jeg er ordblind, men det var der 
aldrig rigtig nogen, der tog sig af. De syntes bare, at jeg skulle tage mig sammen. I 6.-
7. klasse nåede vi at skifte lærere fem gange i alt. Der var lærere, der blev fyret, lærere 
der gik på pension... I det hele taget var folkeskoletiden ret rodet. Jeg har også skiftet 
skole fire gange, for vi flyttede rundt pga. min fars arbejde. Han skulle hele tiden rundt i 
landet og være med til at starte nye butikker op for en tøjkæde. Han har vist altid været 
lidt af en iværksætter. Da jeg var 14, blev mine forældre så skilt, og så var det, at ef-
terskolen kom ind i billedet. 
 
Da opholdet var slut, vidste jeg overhovedet ikke, hvad jeg skulle, men jeg havde i 
hvert fald ikke lyst til at gå i skole. Jeg arbejdede i stedet i 1½ år. Noget af tiden på et 
plejehjem og noget af tiden i Kvickly. Jeg var også i en børnehave det sidste ½ år. Jeg 
fik rigtig meget ros af pædagogerne og begyndte at overveje, om det var det, jeg skul-
le. Samtidig vidste jeg jo godt, at jeg nok ville gå helt kold på pædagogseminaret. Det 
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med bøger har aldrig været min stærke side. Jeg vil hellere ud og lave noget. Jeg snak-
kede med nogle af kollegerne om det og fandt så ud af, at man på Sosu kunne blive 
pædagogisk assistent. Det tager ikke så lang tid og der er en masse praktisk undervejs. 
Derfor startede jeg dér sidste år.  
 
Ved siden af arbejdede jeg lidt i en herretøjsforretning for at tjene ekstra lommepenge. 
Det var ikke så tit, men de var rigtig glade for mig. De syntes, jeg havde godt styr på 
det og jeg var god til kunderne. Efterhånden havde jeg så hørt fra rigtig mange, at det 
var svært at få job som pædagogisk assistent, så jeg endte faktisk med at droppe det. 
Selv om man gerne vil lave noget, som er sjovt og spændende, så duer det jo ikke, hvis 
man ikke kan få brød på bordet. Samtidig var de begyndt at lokke lidt nede i herretøjs-
butikken. De stod og skulle have en elev og tilbød mig at få pladsen. Jeg har to venner 
på HG, der rigtig gerne vil have praktikpladser, men det er ikke lykkedes for dem end-
nu. Når det så bare dumper ned i hovedet på en, så får man næsten dårlig samvittighed 
over at skulle sige nej. I øvrigt lavede jeg jo ikke andet og der sker aldrig noget ved at 
prøve. Hvis det ikke virker, så må man tage den derfra. 
 
Jeg startede derfor på HG og er på sådant et forløb, hvor man er tre dage i skole og to 
dage i praktik. Jeg fandt ud af det ved en samtale med min UU-vejleder, og det fungerer 
bare bedst for mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver bedre i praksis, når jeg også har teori-
en med. Jeg har også fået et helt andet forhold til det med at gå i skole, efter jeg star-
tede. Allerede da jeg fik brev om, at jeg var optaget, skulle jeg gøre opmærksom på, 
hvis der var et eller andet, de skulle vide. Derfor fik jeg mulighed for endelig at blive 
testet for ordblindhed og fik med det samme en it-rygsæk, som er en kæmpe hjælp. Jeg 
har også fået nogle rigtig gode venner. Jeg synes stadig ikke, det går så godt i Er-
hvervsøkonomi, men sådan er der mange, der har det. Salg & Service er sjovere. 
 
Der er rigtig mange her på skolen, som har prøvet lidt forskelligt allerede – ligesom mig. 
Men jeg tror, det er sundt for en, at man har nogle skiftende overvejelser om, hvad man 
gerne vil. Jeg tror også, det er sundt for en at prøve noget forskelligt i stedet for kun at 
koncentrere sig om en ting. Det er jo ikke sikkert, at det er det, man vil i længden. Jeg 
har haft godt af at prøve forskellige ting. Man kan bruge de ting, man har lært, i mange 
sammenhænge. Det kan stadig gå i mange retninger. Og så er HG’en også bare en god 
ting at have at falde tilbage på. 
 
Her på det sidste har jeg så fået en ny idé. Jeg har også snakket med min kontaktlærer 
om det. Først troede hun vist, at nu var jeg nok på vej ud af denne her skole også, men 
det var slet ikke det. Det er bare lidt en gammel ting, der er kommet en ny drøm ud af. 
Jeg havde jo alt det dér sport, da jeg var yngre, og på efterskolen var jeg helt vild med 
de skiture. Det kan jeg godt savne. Jeg kan også mærke mere og mere, at jeg gerne vil 
have noget mere ansvar nede i butikken, men det er jo altså ikke mig, der bestemmer. 
Så fandt jeg på, at jeg måske engang kunne åbne min egen butik. Og så ville jeg sælge 
skiudstyr, og helst i Italien. Jeg har også spurgt min far, for han ved jo meget om det 
med at starte op. Han synes, det er en spændende idé. I det hele taget har mine foræl-
dre altid fortalt mig, at som regel kan ting lade sig gøre. Måske ikke altid på den måde 
man lige havde troet, men man kan godt. Man skal bare finde ud af hvordan.  
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Vigtige faktorer for omvalg 
 De to cases viser, at en række forhold er vigtige i om-

valg og forløbet fra, at den unge fravælger en uddan-
nelse og til et omvalg er en realitet. Der findes ingen 
lige vej! 

  
Personlige forhold Casene viser, at personlige forhold og handicaps har en 

stor betydning for de unges motivation og valg. Både 
som et forstyrrende element, men også som en erfa-
ring og en energi, der kan bidrage til at orientere val-
get i en bestemt retning.  

  
Afklaring under pres  Casene viser, at de unge ikke altid er afklarede og at 

omvalg er et kompliceret afklaringsforløb under et pres 
fra forældre og omverdenen.  

  
Praktisk erfaring hjælper Casene viser, at netop den praktiske afprøvning af for-

skellige job er et centralt element i den unges afkla-
ring, der sker via at prøve ting af frem for at vælge 
gennem information. 

  
Omvalget – overvejelser og 
mekanismer 

Casene viser, at der er mange stier i et omvalg, der 
ofte ikke blot er fra en erhvervsuddannelse til en an-
den, men ofte kan gå via fx et ophold på produktions-
skole eller et job. 

  
Folkeskolens betydning Casene viser folkeskolens store betydning for, hvordan 

den unge oplever, hvad hun synes at have evner og 
motivation for og for det første valg af erhvervsuddan-
nelse. 

  
 Casene viser, at de strukturelle rammer som adgangen 

til en praktikplads har en afgørende virkning på den 
unges fravalg. Er der ingen praktikplads, må der nød-
vendigvis foretages et omvalg. 

  
Personer og netværks be-
tydning 

Casene viser, at de unge har brug for hjælp og støtte 
fra både lærere, vejledere og forældre i deres uddan-
nelsesvalg og omvalg, og at netop omvalget kan ske på 
et grundlag, hvor den unge har gjort sig sine egne er-
faringer og derfor også har et andet udgangspunkt end 
i folkeskolen. 

  
 Casene viser endelig, at de unge opfatter deres egne 

forløb som en nødvendig omvej mod en afklaring af 
uddannelse. 

  
 I det følgende uddyber vi fortællingerne ved at inddra-

ge de øvrige unges fortællinger i analysen. Fremstillin-
gen følger disse temaer: 
 
• Afklaring, pres og praktisk erfaring  
• Omvalget – overvejelser og mekanismer  
• Folkeskolens betydning 
• Personer og netværks betydning   

  
 Som afslutning samler vi pointerne op. 
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Afklaring, pres og praktisk erfaring  

Afklarede eller ikke 
 
 
 
 

Langt de fleste af de unge har som 15-årige meget 
vage forestillinger om, hvad der er af muligheder. De 
har meget få praksiserfaringer og vælger derfor ud fra, 
hvilke uddannelsesmuligheder der er, hvor de bor, 
hvad veninderne vælger og er ofte inspireret af, hvad 
deres forældre beskæftiger sig med. 

  
 Nogle unge er afklarede og har et klart mål med deres 

første valg. De vil fx være social- og sundhedshjælper 
eller vil starte deres egen tøjbutik og går derfor i gang 
en SOSU-uddannelse eller en HG. Andre ved som sagt 
ikke, hvad de vil, og ser det første uddannelsesvalg 
som et valg, hvor de får mulighed for at afklare et valg.  
 
Endelig er der den gruppe af unge, som ser det første 
valg og omvalget som første trin på en uddannelsessti, 
der skal føre dem mod et fremtidigt mål om at blive fx 
sygeplejerske. 

  
 Ønskerne kan fx være hentet fra venindens mor, bed-

stefaderen, forældrene, TV. De har i nogle tilfælde et 
konkret kendskab til faget – fx den unge mand, der 
ville være tømrer efter at have gået sammen med bed-
stefaderen på dennes værksted, de unge kvinder der 
har arbejdet som vikarer i børnehaver eller plejehjem 
mv. – mens andre ikke har et praktisk kendskab til 
faget, og derfor i høj grad ’drømmer’. 

  
 Selv om den unge ikke er afklaret, skal der træffes et 

valg. Flere af de unge, der ”ikke rigtigt ved, hvad de 
vil” vælger fx HG for at have noget at ”falde tilbage 
på”. Eller en uddannelse, hvor man ved, at vejen til et 
arbejde er kort. HG ses i vid udstrækning som et afkla-
ringsforløb, et trin på vejen, der kan bruges i mange 
sammenhænge. 

  
Pres fører til proformavalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En del elever beskriver, hvordan de oplever et pres for 
at vælge noget, samtidig med at de ikke ved, hvad de 
vil. For en del resulterer det i valg af et 10. klasseforløb 
og for andre betyder presset, at de bare vælger noget, 
som en måde at slippe for presset. En elev fra indgan-
gen Krop og stil fortalte, hvordan hun havde valgt at 
sige, at hun ville være frisør, når nogen spurgte. Hun 
vidste selv, at hun ikke ville være frisør, men på den 
måde slap hun for at tage stilling. Det var så først, da 
bordet fangede, at hun måtte tage omvalget. Her kun-
ne en vejledning, der gik bag om det umiddelbare øn-
ske, have været gavnligt.  
 
Også de unges forældre presser på. Langt de fleste 
oplever dog deres forældre som en vigtig og positiv 
ressource, som dem der kender dem allerbedst. De 
beskriver, at forældrene ikke presser på ift. hvilken 
uddannelse de vælger, men at det for de fleste er vig-
tigt, at de gør noget. De må ikke lave ingenting. 
 
En elev på HG fortæller, at hun søgte ind på den mest 
populære linje på produktionsskolen – på den måde 
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gav hun efter for sin mors ønske, samtidig med at 
chancen for ikke at blive optaget var stor. Hun iscene-
satte sig selv og sit uddannelsesvalg.  

  
Praktisk erfaring udvider 
deres uddannelseshorisont 

Som nævnt har de unge få praksiserfaringer. Derfor er 
det vigtigt at lytte til de mange eksempler, vi har hørt 
om, hvordan praksiserfaring kan være med til at udvi-
de uddannelseshorisonten for de unge. En pige vælger 
HG, fordi hun har været i praktik i en bank, en ung 
mand vælger HG, fordi han har haft et fritidsjob som 
sælger i en butik, eller ansat i McDonald’s osv. På 
samme måde som Anne Li fra vores case starter på 
HG, fordi hun synes hendes fritidsjob i en tøjbutik er 
spændende. 

  
 Næsten alle de interviewede taler om, at de vil arbejde 

med noget praktisk eller noget konkret, ”noget hvor du 
kan tage og flytte noget fra højre til venstre, og det er 
så dét. Du kan se dit arbejde, når du er færdig med 
dagen.” 

  
 De fleste har en forståelse af sig selv som nogle, der 

skal have et meget praktisk arbejde. Dette billede er i 
kontrast til det billede, de har af, hvad man kan bruge 
en lidt længere og mere boglig uddannelse til: De op-
fatter ikke bare disse som boglige, men karakteriserer 
dem med en videregående uddannelse som ”Sådan en, 
der sidder på kontor hele dagen” og siger at ”Jeg skal 
lave noget med mennesker”. 

  
Vælger som deres forældre Mange af de unge ’arver’ deres uddannelseshorisont fra 

forældrene. Hvis forældrene kun har erfaring med er-
hvervsuddannelse – eller sågar en bestemt erhvervs-
uddannelse - sætter det sig tydeligt igennem hos de 
unge.  
 
En del har dog prøvet forskellige praktikker af og har 
også her hentet inspiration til uddannelsesvalg. Fx er 
der en del eksempler på unge, som netop valgte en 
bestemt uddannelse (fx HG), fordi de har været i prak-
tik, været glad for at arbejde i en butik mv. 

  
 
 

Langt de fleste af de unge træffer kønstypiske uddan-
nelsesvalg. Pigerne vil noget med blomster, dekoration, 
tøj, mode og omsorg. Drengene på HG vil noget med 
salg (gerne af biler) og drengene på SOSU har peget 
på muligheden for at blive pædagog – fx have noget 
med svære unge at gøre. Pudsigt nok oplevede den 
SOSU-dreng, vi interviewede, ikke SOSU som en kvin-
dedomineret uddannelse, hvilket nok havde noget at 
gøre med, at de netop på denne skole havde samlet 
alle drengene i samme klasse. Så i hans perspektiv, 
var uddannelsen ikke kvindedomineret. 

  
Stolthed Selv om de unge ofte følger deres forældre, er flere af 

de unge mønsterbrydere i deres første valg. De vil ger-
ne være den første i deres familie, der får en uddan-
nelse og flere unge fortæller stolt om, hvad en hue kan 
betyde: 
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”Det betyder bare, at man har opnået noget. Man har 
et bevis på.. og man får lov til at have den der dag, 
hvor alle bare er glade og det hele bare er lykkedes. 
Det er en stor dag og jeg glæder mig til… jeg ser frem 
til den dag. Og så er jeg også den eneste i min familie 
– udover min onkel, der får en studenterhue”. 

  
 

Omvalget – overvejelser og mekanis-
mer  

 Omvalget er en proces eller et forløb, der starter med 
et afbrud. Ofte er der tale om et længere forløb fra 
folkeskole over efterskole/ungdomsskole, arbejde, valg 
af første uddannelse, den første praktik, erkendelsen af 
at det ikke lige var noget for den unge og den ofte 
samtidige erkendelse af, hvad der kunne være et om-
valg.  

  
 Der kan være mange forhold, som har indflydelse på, 

at den unge afbryder en erhvervsuddannelse og vælger 
en ny. I interviewene har vi nærmest set alle begrun-
delser for omvalg repræsenteret. Vi ser fx, at de unge 
siger: 
 
• Niveauet var for højt og det var kedeligt 
• Fik barn 
• Personlige problemer og depression 
• Dårlige lærere 
• Nederlag i praktikken 
• Manglende praktikplads 
• Følte sig dårligt tilpas som pige i drengemiljø 
• Praksischok 

  
 Typisk er det altså ikke et fravalg af ’faget’, der præger 

processen. Det er snarere, at noget ikke helt gik, som 
det skulle. Selv om det er svært at trække en kniv-
skarp grænse og vurdere, hvad der fagligt og hvad der 
er noget andet, så er det dog et fingerpeg om, at sko-
lernes fokus på fastholdelse fortsat er vigtigt.  

  
Opløb på fravalg De fleste falder ’langsomt fra’. Det starter ofte med 

fravær i skoletimerne, som så gør det endnu sværere 
at komme næste dag. Derfor bliver motivationen lave-
re, lektierne sværere, opgaverne dårligere. Det er en 
ond cirkel, der starter.  

  
Fokus på fravær Dette har flere skoler fokus på, ved at sætte nærvær 

højt i bekæmpelsen af fravalg. Men samtidig fortæller 
eleverne, at det er i sidste øjeblik, at vejledningen sæt-
ter ind; når fraværet har udviklet sig over en vis tid og 
beslutningen er taget. Kontakten etableres først på det 
tidspunkt, hvor fraværet er så stort, at der skal sendes 
en advarsel. Samtidig giver nogle elever udtryk for, at 
vejledningen er begrænset, når skolen først hører, at 
man vil holde op. Derfor kunne man pege på et behov 
for, at fravær ikke er det primære observationspunkt, 
men at andre forhold som fx manglende aktiv deltagel-
se kunne få en advarselslampe til at lyse. 
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Spot i tide Selv om fravær er den primære indikator, som skoler-

ne kigger efter, har vi mødt gode eksempler på, hvor-
dan de frafaldstruede elever kan spottes i tide: 
 
• Regelmæssige samtaler mellem kontaktlærer og 

elever. Alle de interviewede elever udtrykker stor 
nytte og glæde af en tæt kontakt til en lærer. Det 
giver mulighed for selv at få lidt længere snor, hvis 
der er særlige forhold gældende og det giver en op-
levelse af at ’være set’. 

• Fokus på nænsomme overgange. Mange elever har 
svært ved store skift, så nogle skoler arbejder sy-
stematisk med at skabe nænsomme overgange 
mellem fx skole og praktik. 

• Teamsamarbejde som en del af undervisningen 
betyder, at problemer hurtigt spottes. 

• Styrke kendskabet til eleverne, fx ved at bede dem 
om at præsentere sig skriftligt og med billede, som 
en del af undervisningen.  

  
Den vigtige kontaktlærer Kontaktlæreren er den første til at spotte, om en elev 

er i fare for at glide ud. Han/hun er på den måde det 
første led i kæden af instanser, som kan blive inddra-
get undervejs i det, der kan blive til en omvalgs- eller 
frafaldsproces. Alle elever giver udtryk for at være gla-
de for kontaktlærerfunktionen og mange også for deres 
egen kontaktlærer som person. De mange skift, som 
en stor del af eleverne har oplevet – mange lærerskift, 
skoleskift, forældres skilsmisse, flytning, nye venner 
etc. – har gjort det svært for mange at lære vigtighe-
den af at holde fast. Den gode kontaktlærer kan blive 
den gennemgående voksne – en konstant – igennem 
uddannelsesforløbet. 

  
 Der er bred enighed om, at funktionen er en vigtig og 

stabiliserende faktor for eleverne, men vi har set for-
skellige måder at varetage den på i praksis. På nogle 
skoler er der faste, halvårlige samtaler, hvor eleven 
simpelt hen bliver indkaldt. Andre steder reagerer kon-
taktlæreren ved behov, dvs. typisk når eleven har fej-
let i en eller anden forstand. Set ud fra den pointe, at 
eleverne skal opleve at blive set og hørt, giver det god 
mening at gøre samtalerne til faste, tilbagevendende 
begivenheder for derigennem at skabe og fastholde en 
tillidsfuld relation.  

  
Skoleforhold En del af omvalgene er knyttet til problemer i og om-

kring undervisningen på skolen. Det kan være proble-
mer med at klare det faglige: Fx en pige der ville være 
bilsælger, men havde svært ved erhvervsøkonomien.  
 
Problemer med kulturen på en teknisk skole: Pigen der 
havde erfaret, at teknisk skole er et drengested, hvor 
man som pige bliver ’savlet over’ og hvor kulturen var 
meget individorienteret og savnede et mere socialt 
sted.  
Problemer med det sociale: Pigen der ønskede at flytte 
til en anden skole både for at komme på HHX, fordi 
niveauet var for lavt, hvor hun var, og fordi hun sav-
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nede flere fælles aktiviteter og gerne fysiske aktivite-
ter.  
 
Omvendt pigen, der synes, der blev brugt for meget tid 
på det sociale og for lidt på det faglige, der i hendes 
øjne havde et for lavt niveau.  
 
Behovet for tryghed: Pigen, der ville være maler og 
valgte boligstylistklassen, fordi det var en ’kvindeklas-
se’, selv om hun vidste, at hun ville være bygningsma-
ler. 

  
 

Folkeskolens betydning 
Skoletrætte efter 9. klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange af de unge, vi har interviewet, er trætte af sko-
len efter 9. klasse. En del af dem har rigtigt dårlige 
erfaringer med sig og er fx blevet mobbet. De har ge-
nerelt været udsat for mange forskellige skift i tilværel-
sen; fx. forældres skilsmisse, alt for mange skoleskift 
og andre igen har haft det svært med lærere og ople-
vet en masse lærerskift. En del har også haft det fag-
ligt svært og fx oplevet, at en ordblindhed først blev 
taget hånd om, da de startede på en ungdomsuddan-
nelse.  
 
De fleste interviewpersoner har haft problemer i folke-
skolen og gymnasievejen er blevet blokeret for flere 
med ”det bliver svært for dig – det bliver hårdt og det 
bliver rigtig hårdt” som en stor skræmmekampagne.  
 
At føle sig dum, at få at vide, at man er dum, at skolen 
ikke vil indstille en, selv om man tror, at man godt kan. 
Det er den følelse, flere unge har med sig fra folkesko-
len. 

  
Mange dårlige erfaringer fra 
folkeskolen 
 

Disse dårlige erfaringer med folkeskolen betyder, at 
flere unge slet ikke er særligt motiverede for at gå i 
skole overhovedet. Når de ser tilbage på det valg, de 
traf efter 9. klasse, beskriver de, at de ikke rigtigt vid-
ste, hvad de ville. Deres valg bar ofte mere præg af et 
fravalg af den skoleform, de allerede kender, end et 
tilvalg til en bestemt uddannelse.  
 
Vi har mødt en del unge, for hvem første valg var et 
’prøvevalg’, et lidt gratis valg, som de selv beskriver 
som ’ikke særligt velovervejet’. Nogle gange bare for at 
slippe for yderligere vejledning, flere spørgsmål og for 
hele tiden at skulle forklare sig. 

  
 

Personer og netværk der har haft betydning for 
fravalg og omvalg 

 Både forældre lærere og vejledere har en central rolle i 
valg og omvalg. Flere unge fortæller, hvordan en lærer 
eller vejleder har fortalt, hvor godt han eller hun egne-
de sig til at have med mennesker at gøre. Det har 
styrket anerkendelsen og beslutningen om et bestemt 
valg.  

  
 Umiddelbart synes forældrene at spille en betydelig 
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rolle. De repræsenterer både bekymringen for, at den 
unge ikke kommer i gang og bare hænger derhjemme, 
det samfundsmæssige krav om uddannelse og er i nog-
le tilfælde de unges forbilleder. Vi har interviewet en 
del unge, hvis forældre eller søskende selv arbejdede 
inden for social- og sundhedsområdet. Forældrene har 
både virket som informanter og formidlere til praktik 
mv, men for de unge har der først været en omvej, før 
de fandt den rigtige vej.  

  
 Det er vigtigt at påpege, at social arv ikke kan stå ale-

ne som forklaring. At skabe og pleje netværk har også 
stor betydning for, hvilke miljøer eller personer der kan 
påvirke elevens valg. Det gælder overordnet i forhold 
den mulighedshorisont, der former sig for den unge 
gennem opvæksten, men også mere konkret i fx mu-
ligheden for at få praktikplads. Det kan være en af for-
klaringerne på, at de unge i udkantsområder ser ud til 
at læne sig mere op ad forældrenes valg end de unge i 
byområderne, som ofte vil have adgang til et større 
netværk. 

  
 En overordnet samfundsmæssig diskurs ser tydeligvis 

også ud til at have sat sig igennem, idet en del unge 
samtidig har svært ved at pege nøjagtigt på, hvad og 
hvem der har hjulpet, og hvor presset kommer fra ift. 
at tage en uddannelse; den skal man bare i gang med. 

  
Den betydningsfulde ener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anerkendelsens kraft 

Ofte fortæller de unge, hvordan ’en betydningsfuld 
voksen’, ofte en lærer, har sagt nogle få vurderende 
ord – givet en tendentiøs karakteristik – som den unge 
har måttet kæmpe hårdt med. Det kan være en lærer, 
der har kaldt en elev ”et råddent æg” eller sagt, at 
”pædagog, det bliver du aldrig”, eller en ordblindhed 
som først er blevet diagnosticeret ved påbegyndelse af 
en ungdomsuddannelse. Disse svigt fra professionelle 
og betydningsfulde voksne sætter sig spor. Heldigvis 
ofte som en slags trods: ”Jeg skal nok vise dem”.  
 
Den betydningsfulde ener findes dog også i deres for-
tællinger, som den der troede på dem, gjorde en særlig 
indsats for dem, som de så gerne vil kvittere for ved at 
vise, at de kan fuldføre. Så på samme måde som svigt 
fra ’betydningsfulde voksne’ kan sætte sig igennem, 
kan enkelte voksne, som ’har troet på dem’, sætte sig 
positivt igennem.  

  
Behov for anerkendelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anerkendelse gennem  

Mange af de unge oplever et behov for anerkendelse 
fra deres vejledere og lærere. De fleste fortæller meget 
positivt om den kontakt, de har til deres kontaktlærer 
og hvad det betyder for dem, at de har en, de kan for-
tælle alt til og være fortrolig med. 
 
En del beskriver, hvordan det, at nogle voksne tror på 
dem og bruger en masse kræfter på at skabe mulighe-
der og motivation, betyder, at de gerne vil ’vise, at de 
er det værd’. De vil gerne vise, at de ikke tog fejl, så 
også de fremtidige elever kan få samme støtte. 
 
For nogle af de unge, som har valgt at forlade deres 
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jobbet skole for at arbejde i stedet, har det været svært at 
finde anerkendelse i skolen. Her bekræftes de snarere 
i, at de ikke er rigtigt egnede. En elev, som i dag går 
på HG, fortæller her om, hvorfor det er mere motive-
rende at arbejde end at gå i skole:  
 
Jeg har det rigtigt godt (i butikken, red.), fordi hver 
gang jeg skulle på skole, stod jeg op og tænkte ”Nej. 
Jeg gider bare ikke”, men arbejde… altså jeg havde 
simpelthen så meget fravær.. Jeg arbejdede, hvor læn-
ge var jeg der, 4-5 år og jeg har haft 3 sygedage (…)I 
butikken får jeg noget ansvar selv og står selv for hvad 
jeg skal lave og.. når jeg kommer derud, så får jeg at 
vide, at der skal laves det og det og det i dag og hvis 
ikke vi når det i dag, så når vi det i morgen. Det er 
sådan meget mere afslappet og ikke noget med ”Nu  
skal du sætte dig ned og læse denne her bog”.                                   
                                              (Elev fra Handelsskole) 
 

 En del af de interviewede har som tidligere nævnt haft 
en række nederlag i folkeskolen, men er også fyldt 
med ressourcer. Det er disse ressourcer, der skal an-
vendes og trækkes på i skoler og UU-centres vejled-
ning. Men de kommer først frem under trygge forhold 
og i situationer, hvor det er den unges konkrete valg 
og omvalg og ikke et mål om fastholdelse eller gen-
nemførelse – hvor hensigtsmæssigt det end kan være 
også for den unge – der er i fokus.  

  
 

Opsummering og perspektivering 
 I dette afsnit vil vi trække enkelte pointer frem fra de 

unges erfaringer og undersøge, hvordan de unges bil-
leder kan inspirere til det fortsatte arbejde med at 
styrke de unges uddannelsesvalg.  

  
Proformavalg Analysen viser, at en stor del af de unge på 15-16 år er 

meget usikre på deres uddannelsesvalg. De træffer 
ofte valg ud fra, hvad de tilfældigvis kender til, hvad 
deres veninder gør osv. For mange er valget lige så 
ofte et fravalg af skolen som et egentligt tilvalg af ud-
dannelse – de er trætte af at gå i skole og ønsker sig 
en kort uddannelse, der er meget praktisk. For en del 
ender uddannelsespresset med et proformavalg – de 
unge vælger noget, de ikke selv tror på – for at slippe 
ud af presset. 

  
Tidligt valg – måske for  
tidligt 

Dette peger i retning af, at for mange unge vælger 
noget, med en på forhånd givet høj risiko for et fra-
valg/omvalg. En enkelt UU-vejleder peger på, at netop 
de unge, der vælger erhvervsuddannelsesvejen, meget 
tidligt skal træffe et meget specifikt uddannelsesvalg. 
Hvorimod de gymnasiale elever får tre år ekstra til at 
tænke sig om. På den måde er det de svageste unge, 
som tvinges til at træffe de mest afgørende uddannel-
sesvalg meget tidligt.  
 
Måske er der behov for at styrke og udvide de unges 
afklaringsproces.  
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At udvide de unges uddannelseshorisont 

Videregående uddannelse 
udelukket 

Langt de fleste ser slet ikke muligheden for at få en 
længerevarende uddannelse, da de slet ikke kan se, 
hvad det skulle kunne føre til. De opfatter resultatet af 
en lang uddannelse som værende lig med et arbejde, 
hvor de skal sidde ved en computer hele dagen og ikke 
være kreative/praktiske.  

  
 Langt de fleste træffer kønstypiske valg. Hvis disse 

valg kunne udfordres i skolens og UU-centrenes vej-
ledning, kunne det give både kvinder og mænd adgang 
til et større og bredere uddannelsesrum – både ved det 
første valg og ved et evt. omvalg. Omvalget er en op-
lagt anledning til at anlægge et bredere perspektiv på 
de givne uddannelsesmuligheder.   

  
 Samlet set kan vi se, at de unge har svært ved at fore-

stille sig, hvad de egentligt skal. De har ikke mange 
erfaringer med sig og både tænker og vælger stereo-
typt. Omvendt kan vi se, at de unge, som har været i 
praktik, har arbejdet forskellige steder og afprøvet flere 
uddannelser, får erfaringer, som udvider deres uddan-
nelseshorisont, hvilket både kan føre til, at nye døre 
åbnes og/eller lukkes. 
 

  
Stort fokus på frafald 

 Skolerne har meget stort fokus på at reducere frafald. 
Fraværet er den målbare indikator og bliver derfor ind-
gangen til at kunne støtte eleven og tage hånd om de 
problemer – faglige såvel som personlige – der måtte 
ligge til grund. 

  
Spot omvalg tidligere Vores analyse peger på, at dette er meget menings-

fuldt og mange skoler har gode erfaringer med, hvor-
dan de kan spotte de frafaldstruede elever. I mange 
situationer er omvalget dog en realitet og udfordringen 
bliver, hvordan skoler og UU-centre kan understøtte 
det gode omvalg. UU-centrene har fokus på, at de skal 
have hurtigt fat i de unge, da motivationen til at kom-
me i gang med en ny uddannelse ofte skal genskabes 
hurtigt, hvis de unge ikke skal komme ind i en ond spi-
ral. 

  
Mangler kønsperspektiv De UU-centre, som vi har besøgt og interviewet, har 

ikke et tydeligt kønsperspektiv indover deres vejled-
ning af de unge. De er til gengæld meget opmærk-
somme på vigtigheden af at have godt fat i dem allere-
de fra det tidspunkt i grundskolen, hvor UU indtræder. 
Måske ville et tydeligere kønsperspektiv kunne udvide 
de unges mulighedsfelt og være et nyttigt, supplerende 
redskab i UU-centrenes arbejde. 

 
Omvalg er ikke spild af tid 

De unge opfatter ikke valg 
som spildte 
 
 
 

Et gennemgående træk i de unges fortællinger er, at 
de ikke opfatter deres valg som spildte. Når vi spørger 
dem – sådan set i bakspejlet – hvad der kunne være 
gjort for, at de havde fået et evt. kortere forløb – eller 
et bedre omvalgsforløb, er det helt generelle svar, at 
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 de ikke opfatter nogle af deres omvalg som spildte.  
  
 
 
 
Vigtige erfaringer 
 
 
 
 
 
Del af en afklaringsproces 
 

De mener ikke, de kunne have lært det, de har lært, 
uden de ’omveje’, de har taget. Et af eksemplerne 
stammer fra en pige, som startede på et SOSU-forløb. 
I praktikken på et plejehjem får hun de første erfarin-
ger med at omgås døde mennesker. Hun beskriver, 
hvordan hun både oplever at blive berørt af situationen 
og opleve sorgen over at miste et menneske, som hun 
har været tæt på, samtidig med at hun bliver mere og 
mere afklaret omkring sin professionelle rolle, som en 
der primært er til for at støtte familien i denne situati-
on. Her lærer hun både noget centralt om fagligheden 
og om hvad det kræver af hende personligt at kunne 
tackle sådanne situationer. Situationen får hende til at 
vælge at starte på HG med det klare mål senere – når 
hun er blevet lidt ældre og mere moden – at genoptage 
sit SOSU-studie. 

  
Flere mønstre i skatkisten I en sådan situation kan erfaringen næppe betegnes 

som spild og måske er praktisk afprøvning den mest 
effektive måde at nå til pigens erkendelse på. 

  
 Andre unge har også det perspektiv, at de samler en 

masse godt sammen, som kun forøger deres jobmulig-
heder senere. En skattekiste af gode erfaringer. Det 
kan være den unge mand, som tog en it-supporter ud-
dannelse, som han mener han kan ’falde tilbage på’, 
hvis han ikke kan få eller ønsker at arbejde inden for 
SOSU-området. 
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Fokuspunkter 
 Analysens resultater peger på en række fokuspunkter, 

der er rettet mod forskellige niveauer i erhvervsuddan-
nelsernes organisering. De tre niveauer er Ministeriet 
og de rådgivende organer, erhvervsskolerne og UU- 
centrene. 
 
Inden for hvert af disse niveauer sætter vi fokus på, 
hvad der kan styrke eller reducere antallet af omvalg 
og hvilke kønsmæssige indsatsområder der kan igang-
sættes.  
 

  
Det politiske niveau 

Det politiske niveau Alt for mange starter på en uddannelse, som ikke er et 
kvalificeret valg på grund af uddannelsespres. Dette er 
en dyr måde at gennemføre en søgeproces på, som 
dog heldigvis ofte viser sig at være meningsfuld for de 
unge selv. Alligevel peger analysen på, at denne søge-
proces kan kvalificeres gennem prøveforløb – 10. klas-
ser, efterskoler, højskoler, praktik mv.  
 
Analysen peger også på, at skolernes og UU-centrenes 
indsatser afspejler de politiske målsætninger. Når dette 
er en realitet, kunne man overveje at lade kønsper-
spektivet træde tydeligere frem i de politiske målsæt-
ninger. På den måde ville uddannelsesrummet kunne 
udvides for både piger og drenge og chancen for en 
fuldført uddannelse øges. 
 

 Derudover er det fortsat en nødvendighed at sikre et 
tilstrækkeligt antal praktikpladser, således at antallet 
af praktikpladssøgende kan blive bragt ned. Skoleprak-
tik tilrettelagt på den enkelte skole kan være et red-
skab, der kan åbne de unges øjne for andre fagområ-
der, især hvis de unge udfordres på at prøve det ’utra-
ditionelle’.  

  
 Ud over en styrket praktik vil en reduktion i begræns-

ningen af adgangsbegrænsningen til fx frisørfaget og 
andre kvindedominerede fag modvirke, at unge kvinder 
påbegynder grundforløb på indgange, de alligevel for-
lader på et senere tidspunkt. Kvoterne er i sig selv en 
kilde til afbrud og omvalg. 

  
 Udkantsområder som Lolland Falster er præget af rela-

tivt lange afstande fra hjem til skole, forbundet med 
lang rejsetid og relativt høje transportudgifter. Den 
lange afstand kan være en årsag til fravær og på sigt 
afbrud, især når transportudgiften først betales, efter 
at eleven har haft udlæg.  

  
 Grundforløbene giver brede kompetencer, hvis de gen-

nemføres. Dette gælder især HG, som af mange opfat-
tes som en selvstændig uddannelse, der kan føre til 
job. Dette brede kompetenceperspektiv kunne anlæg-
ges på andre grundforløb – også selv om de er af bety-
deligt kortere varighed – og give en form for ’merit’.  
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 Den registerbaserede analyse viser, at der er klare 

kønsmæssige aspekter i afbrud og omvalg. Omvalg 
sker primært inden for indgange, som i forvejen domi-
neres af eget køn. Denne reproduktion af det kønsop-
delte erhvervsuddannelsessystem bevæger sig ikke, før 
de unge præsenteres for konkrete alternative identi-
tetsmuligheder. Som vi har set eksempler på, er det 
muligt at skifte til et fagområde hvor ens køn er mino-
ritet, men det er også her at afbruddene og omvalgene 
er store. Der er behov for at sætte større fokus på, 
hvilke ’hæmmere og fremmere’ der kan bidrage til at 
ændre denne kønsopdeling.  En vejledning, der har 
fokus på det, er en mulighed. 

  
 Den politiske målsætning om at fastholde de unge og 

sikre gennemførelse har ikke haft fokus på kønsmæssi-
ge forskelle, selv om de er ganske tydelige. Derfor kan 
det være en overvejelse at inddrage denne kønsmæs-
sige vinkel i fastholdelsesinitiativerne og fx bede sko-
lerne om at vise kønsopdelt statistik i handlingsplaner-
ne for gennemførelse.  

  
  

Erhvervsskolerne 
Erhvervsskolerne Det er et gennemgående træk i skolernes handlings-

planer for øget gennemførelse, at de mest ser de un-
ges problemer og deres adfærd, sådan som handlings-
planerne lægger op til og mindre ser på de unges res-
sourcer. Det er en vigtig pointe, at de unge på trods af 
de mange problemer også har rigtigt mange ressour-
cer.  

  
Fravær som indikator En af skolernes indikatorer på et muligt afbrud er et 

begyndende fravær. Når det er stort nok, modtager 
den unge en advarsel og der indkaldes til en samtale 
med en vejleder. Ifølge vores interview med eleverne 
sker dette af og til for sent, idet beslutningen har ulmet 
længe. Der kan være behov for, at skolerne udvikler 
nye observationspunkter eller indikatorer på et potenti-
elt afbrud.  I rapporten beskriver vi nogle andre indika-
torer, som skolerne kan lade sig inspirere af. 

  
 Interviewundersøgelsen peger på, at skolerne priorite-

rer gennemførelsessamtaler og i mindre grad omvalg til 
andre uddannelser. Flere unge har tilkendegivet, at de 
oplevede, at skolen mistede interessen for dem, da de 
fortalte, at de var i færd med at foretage et omvalg. 
Her blev de unges nye valg ikke testet af.  

  
Mange indsatsområder I skolernes indsats for at styrke gennemførelsen benyt-

tes en bred vifte af redskaber i form af forskellige typer 
af samtaler med mentorer, vejledere, fastholdelses-
konsulenter, praktikkonsulenter, kontaktlærere, psyko-
loger osv. Ofte i en organisering hvor de forskellige 
parter har en arbejdsdeling, fx sådan at kontaktlærere 
tager sig af det faglige og vejledere og psykologer af 
andre sider. En fornuftig arbejdsdeling, men efterhån-
den også en kompleks organisering, der kan virke 
uoverskuelig for den unge og mindre tiltrækkende, hvis 
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eleven ikke selv kan vælge en evt. vejleder. 
  
Behov for vejledning Det er et af analysens fokuspunkter, at unge mænd og 

kvinder kan foretrække forskellige former for vejled-
ning. Mændene det lidt uformelle og hurtige gode råd 
og kvinderne en lidt længere samtale på tomandshånd. 
Det bør overvejes, hvorledes tilrettelæggelsen af vej-
ledning kan imødekomme både de unge mænd og 
kvinders vejledningsbehov, og hvordan samtaler og 
vejledning kan tilbydes mere aktivt, fx som kollektive 
vejledningsforløb.  

  
Skole og fritidsliv Flere unge efterlyser en bedre sammenhæng mellem 

skole og fritidsliv, at det er muligt at dyrke motion og 
have et større socialt fællesskab, der ikke betyder, at 
eleverne siver i løbet af dagen. Eleverne efterlyser, at 
uddannelsen fungerer som et ’arbejdsfællesskab’ og i 
mindre grad er så individualiseret som i dag. Denne 
ensomhed i uddannelsen får unge til at afbryde, når de 
oplever at de er ’gennemsigtige’. En række lærere og 
vejledere giver udtryk for, at mange unge træffer deres 
første valg ud fra, hvad deres venner vælger og hvem 
de i øvrigt kender i forvejen.  

  
UU-centrene  UU-centrene har en særlig rolle ifm overgangen fra 

skole til erhvervsskole og ifm egentlige afbrud på er-
hvervsskolerne. Vejledningens rolle er ikke kun at in-
formere om muligheder, men den får også en rolle som 
’filter’ til ungdomsuddannelserne. Flere interviewperso-
ner peger på, at de går ud fra folkeskolen med store 
nederlag og går en omvej for at styrke deres faglige 
kompetencer.  

  
Eleven  Det er en pointe, at afbrud og omvalg må ses i et pro-

cesperspektiv. Det er derfor en anbefaling, at både 
skoler og UU-centre anlægger dette proces-, eller bio-
grafiske perspektiv, i forbindelse med vejledningsind-
satsen og at de i vejledningen prøver skolens billede af 
eleven af. Det kunne være, at en elev var blevet mere 
moden, havde gjort nye erfaringer og var blevet afkla-
ret på mulige uddannelsesønsker i forløbet.   

  
 Indsatserne i bl.a. Ungepakkerne og fokus på fasthol-

delse for enhver pris overser, at fastholdelse må ses 
bredere end som fastholdelse på den enkelte uddan-
nelse eller indgang og have det brede perspektiv på 
fastholdelse, dvs. også hjælpe den unge i gang med 
uddannelse i andre indgange. Generelt er indtrykket, at 
skolerne forsøger at balancere mellem problemet med 
at fastholde for meget og risikoen for, at den unge ry-
ger ud af systemet, fx ved at holde på dem, indtil den 
unges nye valgte uddannelse kan påbegyndes. 
 
Arbejdsdelingen er dog sådan, at UU-centrene overta-
ger ved afbrud, hvor eleven forlader skolen.  
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