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Nye må l og en ånden vej 

Om et tredje uddannelsesspor: Den praktiske ungdomsuddannelse 

 

 

Der har gennem mange år været fokus på, at alle unge i Danmark skal have en uddannelse – det er 95 % -

målsætningen både udtryk for og selv medvirkende årsag til. Den store bevægelse er, at det er gået fremad, 

og flertallet profiterer af indsatserne og tager en uddannelse. Men der har i alle årene været en relativt stor 

gruppe, som alle anstrengelser til trods har svært ved at komme i mål med en ungdomsuddannelse. 2016 er 

året, hvor hele området af forberedende forløb skal kigges grundigt efter mhp. at skabe bedre veje til 

ungdomsuddannelse for disse unge. Der er nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger på 

området. Hvorvidt 95 % -målsætningen er en del af løsningen eller en del af problemet, står foreløbigt åbent 

– i hvert fald i den forstand at 95 % -målsætningens eventuelle videreførelse også er en del af det nedsatte 

ekspertudvalgs opgave. 

I notatets sidste kapitel drøftes 95 % -målsætningen, og der fremsættes et forslag til, hvordan 

målsætningen skal tilrettelægges fremefter samt med hvilke ændringer. Foregribende sagt taler vi altså for 

at bevare 95 % -målsætningen, for så vidt den ændres på væsentlige områder. Vi vil imidlertid begynde med 

den vigtigste og for os at se mest nødvendige ændring, som er indførelsen af et nyt uddannelsesspor ved 

siden af de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, nemlig Den praktiske ungdomsuddannelse.  

 

*** 
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A. Den praktiske ungdomsuddannelse 

1. Et tredje uddannelsesspor 

Ungdomsuddannelse i Danmark er i dets nuværende form et to-spors system, hvor alle gymnasiale 

uddannelser ligger i ét spor, mens de mange erhvervsuddannelser ligger i et andet spor. Ved siden af disse 

’ordinære ungdomsuddannelser’ ligger en lang række andre tilbud, som benævnes ’de forberedende 

forløb’. 

 

Figur 1: Ungdomsuddannelsessystemet i dets nuværende form 

 

Dette to-sporssystem fungerer fint for det store flertal, men et stort mindretal – ca. 20 % af vores unge – 

har det svært i systemet (jf. at ca. 20 % af de unge står uden ungdomsuddannelse 7 år efter de har forladt 

folkeskolen). I baggrundskapitlet finder du en mere indgående drøftelse og diagnose af systemet i dets 

nuværende form, men tre fundamentale problemstillinger er de fleste enige om: 

 De ordinære ungdomsuddannelser har svært ved at fastholde kvalitet og tiltrækningskraft, når en 

stor del af eleverne ikke har forudsætninger og/eller motivation for at gå der. Det har været et 

problem på især erhvervsuddannelserne.  

 Der mangler sammenhæng i de forberedende forløb. Der findes en lang række tilbud, der hver især 

har forskellige rammer og grundlag, og det gør det svært at overskue – og fører bl.a. til at 

tilbuddene bruges ganske forskelligt rundt om i landet. 

 Der mangler en anerkendelse af andre veje end de to hovedspor. Systemet har reelt haft svært ved 

at acceptere, at nogle unge har brug for uddannelse på en anden måde og/eller ad en anden vej 
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end hovedvejene, og har haft svært ved at acceptere, at nogle unge når bedre resultater ved at få 

et arbejde – og vente med uddannelse til senere hen. 

Vi mener, at det bedste svar på de tre problemstillinger er indførelsen af et tredje uddannelsesspor: Den 

praktiske ungdomsuddannelse.  

 

Figur 2: Ungdomsuddannelsessystemet med tre spor 

 

Det vil først og fremmest betyde en anerkendelse af, at nogle unge har brug for en anden vej, end de to 

hovedveje, der findes i dag. Dermed vil de gymnasiale uddannelser og særligt erhvervsuddannelserne 

aflastes for de elevgrupper, der ikke har de rette forudsætninger og/eller motivation, idet disse unge med 

den praktiske ungdomsuddannelse får et tilbud, som er målrettet dem. Endelig vil det skabe en langt 

klarere sammenhæng imellem de forløb og uddannelsesretninger, som bliver en del af den praktiske 

ungdomsuddannelse.  

 

2. Målgruppe og optagelse 

Den praktiske ungdomsuddannelse er tilrettelagt med henblik på at rumme og løfte hovedparten af de ca. 

20 % af vores unge, der i dag ikke profiterer af de ordinære ungdomsuddannelsestilbud. Det er de unge, der 

i dag er på kanten af ungdomsuddannelse, måske med flere frafald på CV’et, måske med forskellige andre 

tilbud og forløb i bagagen, eller måske helt uden for uddannelsessystemet og enten i Jobcenterets regi eller 

på arbejdsmarkedet som ufaglært ungarbejder el.lign. Det er en heterogen gruppe, men det vil gælde for 

mange af dem, at de er unge mennesker, der:  



PSF, 2016-09 
Procespapir: Den praktiske ungdomsuddannelse 

4 

 

 

 

 lærer bedst i praksis 

 ikke profiterer af boglig /abstrakt læring 

 synes de har gået nok i skole 

 har brug for hjælp til at finde ud af, hvad de vil med uddannelse 

 ikke imødekommer adgangskravene til gymnasiet eller erhvervsskolen 

Som et tredje uddannelsesspor skal der ikke særlige målgruppevurderinger el.lign. til for at komme ind på 

den praktiske ungdomsuddannelse. I og med uddannelsens målgruppe i høj grad er de unge, der har det 

svært på de to andre spor, skal der heller ikke adgangskrav til på den praktiske ungdomsuddannelse.  

 

3. Den praktiske ungdomsuddannelse – opbygning og niveauer 

I sin grundform er den praktiske ungdomsuddannelse bygget op på samme måde som de to kendte 

uddannelsesspor, dvs. med et grundforløb der peger frem mod en mere specifik uddannelsesretning. På 

gymnasiet er med den ny reform et 3 måneders grundforløb, der peger frem mod i alt 49 studieretninger, 

mens erhvervsuddannelsesreformen indførte et 20-40 ugers grundforløb frem mod 108 specifikke 

erhvervsuddannelser. På lignende måde tager den praktiske ungdomsuddannelse udgangspunkt i et 

grundforløb, som efterfølges af en uddannelsesretning, der peger i retning af enten ordinær beskæftigelse 

eller videre uddannelse. Niveauet på uddannelsesretningerne er for hovedpartens vedkommende trin 3-

uddannelser, men det kan også være højere med muligheden for en egentlig faglært erhvervsuddannelse (i 

samarbejde med erhvervsskolen). Endelig kan det være lavere i den forstand at den praktiske 

ungdomsuddannelse også kan fungere som forberedelse til anden uddannelse (fortrinsvis 

erhvervsuddannelse, således at grundforløbet peger i retning af erhvervsskolernes grundforløb 2). 

 

4. Indhold på uddannelsen 

Den praktiske ungdomsuddannelse tager udgangspunkt i praksislæring, dvs. det pædagogiske grundlag for 

læring er værkstedsbaseret undervisning, hvor praktisk arbejde og produktion er omdrejningspunktet. 

Derudover er det individuelle forløb, hvilket bl.a. betyder, at der løbende kan optages deltagere på 

grundforløbet samt også på nogle af uddannelsesretningerne. Udover at praksislæring er fundamentet, er 

to andre kendetegn, at grundfagsundervisning er en integreret del af forløbet – men praktisk tilrettelagt, 

således at fx dansk og matematik knytter sig til det, den enkelte unge arbejder med i værkstedet – samt at 

arbejdsmarkedet er tæt knyttet til uddannelsen, dels i praktikforløb, dels i et mere fleksibelt 

virksomhedsspor. 

 

4.1 Grundforløbet 

Grundforløbet tager udgangspunkt i den værkstedsbaserede undervisning med praktisk arbejde og 

produktion som udgangspunkt. Formålet med grundforløbet er, at den unge opnår de personlige, sociale og 

faglige kompetencer, der skal til for at påbegynde og gennemføre den videre uddannelsesretning, herunder 

også at den unge bliver afklaret og tændt på den pågældende uddannelsesretning. Grundforløbet skal også 
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gøre den unge klar til erhvervsuddannelse, for så vidt den unge bliver motiveret for en erhvervsfaglig 

uddannelse. Her kan den unge vælge et målrettet forløb hen imod erhvervsuddannelse, hvor der sigtes 

konkret efter den pågældende erhvervsuddannelse, og hvor overgangen til erhvervsskolen er en integreret 

del af forløbet. Grundforløbet er individuelt tilrettelagt og med følgende indholdselementer: 

 Praktisk værkstedsbaseret undervisning mhp. faglig, personlig og social læring og udvikling 

 Grundfagsundervisning i dansk og matematik mhp. G-niveau (min. adgangskrav til EUD) 

 Praktisk afklaring og vejledning 

 Mulighed for virksomhedsforløb/-praktik (op til 8 uger pr. halvår) 

 Mulighed for målrettede forløb hen imod EUD 

 Et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø 

 

4.2 Uddannelsesretningerne 

På grundforløbet får den enkelte unge rig mulighed for at gøre sig erfaringer med en eller flere 

fagretninger, og som en del af forløbet vælger den unge uddannelsesretning. Der er tre overordnede 

uddannelsesretninger: 

 Praktisk skolebaseret uddannelse i retning af enten ordinær beskæftigelse eller videre uddannelse 

 Praktisk virksomhedsbaseret uddannelse i retning af ordinær beskæftigelse eller videre uddannelse 

 Erhvervsfaglig uddannelse enten ved at overgå til erhvervsskolen, eller ved på den praktiske 

ungdomsuddannelse at tage en erhvervsuddannelse tilrettelagt ligesom Ny mesterlære. 
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Figur 3: Den praktiske ungdomsuddannelse 

 

Den praktiske, skolebaserede uddannelse tager udgangspunkt i det, vi i dag kender som den kombinerede 

ungdomsuddannelse (KUU). Det er en ungdomsuddannelse, der med udgangspunkt i skole-

/uddannelsesmiljø og holdfællesskab, integrerer praktisk arbejdsforståelse, praktik i virksomheder og 

grundfagsundervisning. Uddannelsen er 2-årig og på trin 3, som med titlen erhvervsassistent kvalificerer til 

ordinær beskæftigelse inden for et erhvervstema. Der er 11 overordnede erhvervstemaer, men dertil findes 

en række kombinationer, dvs. der er en række fagretninger inden for uddannelsesretningen. Målgruppen 

for uddannelsesretningen er unge, der sigter efter et praktisk arbejde og gerne vil kombinationen af 

klassefællesskab og -undervisning samt værksteds-/praksisbaseret undervisning, herunder også praktik i 

virksomheder. 

Den praktiske, virksomhedsbaserede uddannelse tager udgangspunkt i det, vi i dag kender som 

erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Det er en ungdomsuddannelse, der fortrinsvis består af praktik i en 

virksomhed samt enkelte skoleperioder ind imellem. Uddannelsen er 2-årig, og på trin 3, og ligesom den 

praktiske, skolebaserede uddannelse (KUU) kvalificerer den til ordinær beskæftigelse inden for den valgte 

fagretning. Målgruppen er unge, der er tændte på et fag, og som har fået nok af skole og i højere grad 

profiterer af at lære og arbejde på arbejdsmarkedsvilkår. Ved siden af uddannelsesforløbet på en eller flere 
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virksomheder samt skoleperioder ind imellem, er der også mulighed for et nyt virksomhedsspor, der kun 

sekundært er et uddannelsesspor. Forløbet på virksomhedssporet er mere fleksibelt end 

erhvervsgrunduddannelsen, idet varighed og evt. skole- eller kursuselementer er individuelt tilrettelagte. 

Det samme er niveauet, som prøves via realkompetencevurdering, således at der kan opnås merit. 

Målgruppen for virksomhedssporet er unge, der har behov for pause fra ’skole’ og ’uddannelse’, men som 

er motiveret for arbejde i en virksomhed (se også tekstboksen herunder). 

Erhvervsfaglig uddannelse er kun delvis en uddannelsesretning på den praktiske ungdomsuddannelse, idet 

den unge efter grundforløbet på den praktiske ungdomsuddannelse kan overgå til erhvervsskolen og 

dermed tage en erhvervsfaglig uddannelse på helt normal vis. I så fald har grundforløbet været et målrettet 

forløb hen imod erhvervsuddannelse, som har haft til hensigt at gøre den unge klar til at påbegynde og 

gennemføre erhvervsuddannelse. Men erhvervsfaglig uddannelse kan også tages på den praktiske 

ungdomsuddannelse via det, der i dag kendes som Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE). 

Niveau og varighed af den erhvervsfaglige uddannelse afhænger af, hvilken fagretning og uddannelse, der 

er tale om (ligesom det også gør det på erhvervsskolen). Målgruppen herfor er unge, der kan og vil 

uddannelse, men som har brug for praksisundervisning og også gerne klare rammer og tæt voksenkontakt. 

 

[tekstboks] 

Virksomhedssporet er et nyt forløb, der er tilrettelagt med henblik på de unge, der slet ikke er motiveret for 

skole eller uddannelse, men som godt kan se en mening i at arbejde. De unge, for hvem uddannelse er 

sekundært og måske først bliver relevant efter en årrække på arbejdsmarkedet. Virksomhedssporet finder i 

videst muligt omfang sted på en virksomhed, og det er mere fleksibelt end de øvrige uddannelsesretninger 

inden for den praktiske ungdomsuddannelse, idet varighed og evt. skole- eller kursuselementer er individuelt 

tilrettelagte. Det samme er niveauet, som prøves via realkompetencevurdering, således at der kan opnås 

merit til evt. uddannelsesforløb.  

Der er flere måder, hvorpå virksomhedssporet kan udfolde sig. For nogle unge er det så at sige rent arbejde, 

idet de selv har fundet et arbejde, og derfor ikke skal omkring grundforløb og skole først; de passer deres 

arbejde og tjener deres løn. Andre unge er måske i tvivl om vej og retning, og har ikke i udgangspunktet et 

arbejde, men påbegynder i stedet grundforløbet. Her kan det vise sig – måske via et praktikforløb – at 

virksomhedssporet er det rigtige, hvorefter det sættes i gang, og den unge påbegynder sit arbejde på 

virksomheden. 

Forskellen på virksomhedssporet og almindeligt ordinært arbejde er, at den praktiske ungdomsuddannelse 

leverer en back up for såvel den unge som virksomheden. Det kan involvere opkvalificering og skoleophold, 

vejledning samt realkompetencevurdering på de kompetencer og den læring, som den unge har tilegnet sig i 

virksomheden. 

 

5. Grundfagsundervisning i praksis 

Dansk, matematik samt andre relevante fag er nødvendige at kunne på et basalt niveau, hvad end man 

kigger frem mod videre uddannelse eller beskæftigelse. Derfor er grundfagsundervisning en integreret del 
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af den praktiske ungdomsuddannelse – men netop praktisk tilrettelagt. Med et nyt praktisk 

uddannelsesspor bør følge en ny bekendtgørelse for grundfagsundervisning på den praktiske 

ungdomsuddannelse, således at undervisningen også på det område bliver praktisk tilrettelagt, og med den 

fornødne kvalitet og niveau, og således at eksamens- og prøveformer afspejler den anvendelsesorienterede 

tilrettelæggelse af fagene.  

Undervisning udover de grundfagsretninger og grundfagsniveauer, der tilbydes på den praktiske 

ungdomsuddannelse kan integreres i det enkelte uddannelsesforløb via undervisning efter anden 

uddannelseslovgivning, sådan som det i dag kendes på fx produktionsskolerne (typisk via undervisning på 

VUC eller Ungdomsskolen). Det kan fx være relevant for elever, der afklares i retning af gymnasial 

uddannelse. 

 

6. Individuelle forløb 

Alle forløb på den praktiske ungdomsuddannelse er individuelle forløb. Det betyder, at der er løbende 

optag på grundforløbet, samt at varigheden af grundforløbet (og dermed af uddannelsen som sådan) 

afhænger af dels den enkelte unges kompetencer, afklaring og udgangspunkt, dels hans eller hendes ønsker 

ift. uddannelsesretning. Den enkelte unge kan så at sige stige på uddannelsen på forskellige niveauer – også 

i den forstand at det vil være muligt at begynde direkte på et af hovedforløbene.  

Ved siden af det mere formelle om optagelse, tidspunkter etc., betyder det individuelle videre, at der skal 

være dokumentation for progression i hvert enkelt uddannelsesforløb. Dels i form af en forløbsplan, der 

løbende revideres og justeres, og som definerer de personlige, sociale og faglige områder og kompetencer, 

som er målene i den enkelte unges forløb. Dels i form af en kontinuerlig bevidstgørelse af elevens 

progression og de opnåede kompetencer. 

Endelig betyder det individuelle, at alle elever, der forlader den praktiske ungdomsuddannelse, har ret til 

dokumentation for de opnåede kompetencer. Det er åbenlyst en del af det at færdiggøre en uddannelse – 

men det gælder også for de elever, der af den ene eller anden grund falder fra uddannelsesforløbet på den 

praktiske ungdomsuddannelse. Her skal den ansvarlige uddannelsesinstitution foretage en vurdering af 

eleven, fx via en helhedsvurdering således som det i dag sker i Ny mesterlære ved afslutningen af den 

grundlæggende praktiske oplæring. 

 

7. Rammen om den praktiske ungdomsuddannelse 

Rammen om den praktiske ungdomsuddannelse er produktionsskolerne. Det er der flere gode grunde til. 

Produktionsskolerne bygger på praksispædagogik, og har allerede i dag stor erfaring med de tre 

uddannelser (PBE, EGU og KUU), som danner udgangspunkt for uddannelsesretningerne på den praktiske 

ungdomsuddannelse. Produktionsskolerne har desuden den største erfaring i at rumme den brede og 

heterogene gruppe af unge, som pt. er på kanten af uddannelse. Dertil kommer en række aspekter ved 

produktionsskolerne, der gør dem oplagte som ramme for den praktiske ungdomsuddannelse. Nemlig at de 

 er fleksible 

 har løbende optag 
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 arbejder ud fra individuelt tilrettelagte forløb 

 er placeret med stor geografisk spredning 

 er lokalt forankrede 

 har en flerhed af værksteder, der er rettet mod erhvervsuddannelse og dermed mod 

arbejdsmarkedet 

 har bred samarbejdsflade med såvel uddannelser, institutioner og lokalt / regionalt arbejdsmarked 

 via værkstedsarbejdet fungerer som praktisk vejledningsplatform, hvor den unge kan blive afprøvet 

 har et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø 

 

8. Sammenhæng i den praktiske ungdomsuddannelse 

Den praktiske ungdomsuddannelse skal hænge sammen, ikke blot forstået som niveau og kvalitet rent 

uddannelsesmæssigt. Men også at der skal være en sammenhæng, hvad angår ansvar mellem de forskellige 

dele af uddannelsen samt også mellem de forskellige aktører, der typisk indgår i uddannelsesforløbene. Det 

handler om kædeansvar. Ydermere skal der være en sammenhæng, når det kommer til rammer og vilkår 

for uddannelsen. Det handler dels om finansiering og ydelser, dels om ensartede praktikmuligheder. 

 

8.1 Kædeansvar 

Kædeansvar er et bærende element i den praktiske ungdomsuddannelse, og det er det af flere grunde: For 

det første er der flere parter involveret i uddannelsen – udover den egne institution er det virksomheder, 

ofte også anden uddannelse samt evt. andre parter. For det andet spænder den praktiske 

ungdomsuddannelse bredt fra grundforløbet og til forskellige uddannelsesretninger på forskellige niveauer. 

For det tredje retter den praktiske ungdomsuddannelse sig til den brede gruppe af unge, der har det svært i 

de to kendte ordinære uddannelsesspor (gym og EUD), og vi ved, at en relativt stor del af den ungegruppe 

har problemstillinger, der involverer fx kommunale instanser. Kædeansvar har derfor flere aspekter: 

Kædeansvar betyder tydelige roller og klar ansvarsfordeling i samarbejdet mellem de forskellige aktører på 

uddannelsen. Det er produktionsskolen, der som ramme for uddannelsen, har det bærende ansvar, og 

dermed også ansvaret for at de forskellige led i kæden holdes sammen. 

Kædeansvar betyder stor fleksibilitet og bevægelighed inden for det den praktiske ungdomsuddannelse, 

således at det bærende princip er, at den enkelte unge i sit uddannelsesforløb når længst muligt – også hvis 

det indebærer retningsskifte undervejs. Kædeansvar skal eliminere systembegrænsninger, dels ved 

formelle muligheder for at den unge kan bevæge sig inden for uddannelsessporets retninger og forløb, dels 

ved at alle omkring den unge er bekendt med plan, indhold og mål for den unges forløb. 

Kædeansvar betyder tydelig og systematisk overlevering ifm. overgangene til og fra den praktiske 

ungdomsuddannelse. Det gælder fx ved overgang til videre uddannelse på erhvervsskolen eller anden 

uddannelse på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), men det gælder også ved såkaldt 

negativt frafald til fx behandlingsforløb. Uanset hvad der er det næste led i kæden, skal der være en klar 

overlevering, således at den unge bringes videre på en ordentlig og konstruktiv måde. 
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8.2 Finansiering og ydelser 

Den praktiske ungdomsuddannelse skal som et tredje uddannelsesspor være statsligt finansieret. Det vil 

både være naturligt som et reelt uddannelsesspor, og det vil desuden løse et enormt problem, som i dag 

undergraver det forberedende område, nemlig et utal af forskellige rammer, vilkår, finansieringer etc. Tre i 

denne sammenhæng relevante eksempler: I dag får produktionsskolerne grundtilskud fra kommunerne, 

taxameter fra staten men kommunalt bidrag. KUU er rent statsligt, mens EGU er kommunalt med 

refusionsordninger, men taxameter fra staten til skoleophold… Kort sagt: veludviklede (eller rettere: 

overudviklede) bureaukratiske modeller, der ikke alene er administrativt tunge, men som fjerner fokus fra 

den unge og det rigtige tilbud. Uddannelse skal koste det samme for kommunen, hvad enten den unge går i 

gang med erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller praktisk ungdomsuddannelse – og dette vil en 

ensartet statslig finansiering sikre. 

Ydelsesmæssigt skal de unge, der går på den praktiske ungdomsuddannelse, have skoleydelse, fordi 

læringen har praktisk arbejde og produktion som sit omdrejningspunkt. Den pædagogiske ramme på 

uddannelsen ligner arbejdsmarkedets ramme, og her er skoleydelsen en vigtig faktor – også pædagogisk. 

 

8.3 Ensartede praktikmuligheder 

Forløb i en virksomhed er en integreret del af den praktiske ungdomsuddannelse, enten som et kortere 

praktikforløb eller som længere forløb, hvor den unges uddannelse i høj grad finder sted på en virksomhed. 

Det er centralt af mange åbenlyse årsager. Det er også åbenlyst, at det nuværende system tynges af mange 

forskellige ordninger og muligheder inden for praktik-området. På produktionsskoleområdet er det op til 4 

uger pr. halvår, på KUU op til 8 uger pr. halvår, mens det på EGU er op til 2 år (hvoraf 20-40 uger skal være 

på skole), men hvor virksomheden betaler en elevløn, og hvor der ikke i dag er mulighed for praktik på 

skoleydelse i et antal uger inden virksomheden binder an med en elev. 

For at gøre hele området mere enkelt og overskueligt, ser vi en generel ramme for virksomhedsforløb inden 

for den praktiske ungdomsuddannelse i op til 8 ugers praktik pr. halvår med skoleydelse. Det vil være en 

tilstrækkeligt lang tidsramme til at virksomhed og elev kan have nogle gode og lærerige praktikforløb, og 

det vil gøre det muligt for virksomheder at få et godt indtryk af en elev forud for en praktikaftale på den 

virksomhedsbaserede uddannelsesretning (EGU eller virksomhedssporet). Undervisningsforløb på en 

virksomhed udover de 8 uger skal være på aftalevilkår, uanset hvilken uddannelsesretning der er tale om. 
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B. BAGGRUND: OM 95 % -MÅLSÆTNINGEN OG DE FORBEREDENDE FORLØB 

1. 95 % -målsætningen på godt og ondt 

I 1993 lanceredes for første gang målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en 

ungdomsuddannelse. Det er næppe for meget at sige, at 95 % -målsætningens indflydelse i årene derefter 

har været og er så markant, at den på godt og ondt har gennemtrængt alle dele af uddannelsestænkning og 

-indsats hen over landet. 

[Faktaboks:] 

95 % -målsætningen gøres op via den såkaldte profilmodel. Det er kort fortalt en fremskrivning af, hvordan 

en ungdomsårgang (forstået som en niende klasse årgang) vil uddanne sig i løbet af 25 år. Her kan man 

bl.a. aflæse, at  

 Vi er ved at nå målet: I Profilmodel 2014 vil 93 % af årets ungdomsårgang få mindst en 

ungdomsuddannelse efter 25 år (I 2005 lå tallet på 87 %, mens det for 2011 lå på 93 %). 

 På den kortere bane tegner Profilmodel 2014 følgende udvikling: Efter 5 år forventes 72 % at have 

en ungdomsuddannelse og efter 10 år er forventningen 87 %. 

 Praktisk taget alle unge går i gang med ungdomsuddannelse: Kun 1 % forventes aldrig at 

påbegynde en ungdomsuddannelse 
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 Størstedelen får en gymnasial ungdomsuddannelse (knapt 75 % af pigerne og ca. 60 % af drengene) 

 En del unge tager mere end 1 ungdomsuddannelse (17 % efter 25 år). I profilmodellen for årene 

2005 og 2011 lå niveauet omtrent på det samme. 

 

1.1 Målsætningen ’på godt’ 

Markant som den har været, har 95 % -målsætningen været drivende for en lang række initiativer og 

programmer, der tilsammen har løftet indsatsen for at få alle unge med på uddannelsesvognen. Politisk har 

enhver siddende regering siden lanceringen i 1993 videreført målsætningen,1 og det har fastholdt et fokus 

og sigtepunkt henover årene: Uddannelse er afgørende, og vi skal have alle unge med! Status har i 

efterhånden mange år været, at enhver institution, forvaltning etc., som har berøring med unge, tænker 

uddannelse naturligt ind i plan og indsats for den unge. I bestræbelserne på at nå målet er man mange 

steder rykket sammen på tværs af institutioner eller andre skel, og har etableret samarbejder mhp. at 

forstærke indsats og effekt – garantiskolen er et eksempel herpå. Hvad effekt angår, ser tallene positive ud i 

den forstand at udviklingen fra 90’erne og frem har været, at flere unge har fået en ungdomsuddannelse 

(dog har der det i de sidste 5 år været stagnerende). 

Den positive konklusion på 95 % -målsætningen er først og fremmest, at den har skabt en fælles holdning 

og retning på indsatserne, samt at den for det store flertal har virket. 

 

1.2 Målsætningen ’på ondt’ 

En mere formel problemstilling omkring 95 % -målsætningen er, at den vurderes på så langt et stræk – jf. at 

profilmodellen kigger 25 år frem efter niende klasse. Dvs. vi måler effekten af 

ungdomsuddannelsesindsatsen ved ca. 40-årsalderen… Det problematiske heri er, at succesen bliver 

tvivlsom. Anno 2016 er den positive udlægning, at vi er ved at nå målet: 93 % af en ungdomsårgang opnår 

en ungdomsuddannelse efter 25 år. Omvendt er den negative udlægning også reel: Vi har fortsat lang vej, 

når hver femte elev, der går ud af folkeskolen, ikke har en ungdomsuddannelse efter 7 år.2 

Ser vi videre til de praktiske problemstillinger omkring målsætningen, så er det klart, at når uddannelse er 

øverst på listen i enhver indsats over for en hvilken som helst ung, så har det nogle konsekvenser. Særligt 

for de unge, der ikke er parat til uddannelse og måske heller ikke er motiveret for uddannelse. Også til de 

unge lyder svaret: Uddannelse – jo før, jo bedre! 95 % -målsætningen har dermed været med til at skabe 

og/eller fastholde 

 En stor gruppe af unge, der aldrig (eller først meget sent) får en ungdomsuddannelse, men som i 

systemets bestræbelser herpå i årevis skubbes rundt i uddannelser og forløb med gentagne frafald 

samt jævnt faldende motivation og jævnt faldende tro på både sig selv og systemet som det 

primære resultat. 

                                                           
1
 En enkelt undtagelse var, da aftalen blev opsagt i maj 2011 – for kort efter at indgå SR-regeringens grundlag i 

september 2011.  
2
 Jf. kronik af statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby, Jyllands-Posten 22/1 

2016. En ungdomsårgang er ca. 75.000, dvs. det er omtrent 15.000 unge, der efter 7 år ikke har en 
ungdomsuddannelse.  
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 Et uddannelsessystem, der har været presset til at optage elever, der ikke er klar til uddannelse. 

Det har været særligt markant på erhvervsuddannelserne, og konsekvensen har været vigende 

søgning til uddannelserne, bl.a. fordi kvalitet og troværdighed har været presset af et frafald på ca. 

50 % af eleverne.  

 En manglende anerkendelse og opmærksomhed over for de forberedende tilbud og forløb. I og 

med uddannelse har været det klare mål og allerhelst i lige linje fra grundskolen, så har enhver 

afvigelse fra den vej været betragtet som en uhensigtsmæssig omvej – for nogle nødvendig, men jo 

kortere jo bedre. Det har affødt en lang række forberedende tilbud og forløb, som dels opererer 

under meget forskellige vilkår ift. omtrent alt (målgruppe, adgang, finansiering, varighed, 

pædagogik, forankring, formål, udbredelse mv.), dels er opstået via knopskydning, dvs. der er ikke 

en sammenhæng og overskuelighed på området, hverken tilbuddene imellem eller hvordan de 

bruges rundt om i de forskellige kommuner.  

Den negative konklusionen på 95 % -målsætningen er først og fremmest, at den medvirker til at producere 

tabere i uddannelsessystemet, og medvirker til at undergrave kvalitet og sammenhæng i 

ungdomsuddannelserne.  

 

2. De forberedende forløb; systemfejl og bedre veje til ungdomsuddannelse 

De ikke-indfriede ambitioner om uddannelse til alle (og allerhelst i lige linje fra grundskole og til 

studenterhue/svendebrev) har affødt en række initiativer, der skal fjerne de største sten på 

uddannelsesvejen.3 Det er først og fremmest de senere års store reformer (folkeskolereformen, 

kontanthjælpsreformen, erhvervsuddannelsesreformen og gymnasiereformen), og i 2016 er der sat fokus 

på de forberedende forløb: Regering har nedsat et ekspertudvalg, Bedre veje til ungdomsuddannelse, som 

har fået til opgave at kigge på området. Formålet er at skabe en bedre vej gennem uddannelsessystemet, 

særligt for de unge der har svært ved at lykkes i det nuværende system. Udvalgets arbejde centrerer sig om 

tre fokusområder: 

 Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 

 Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 

 Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling ifm. unges uddannelsesforløb. 

På mere jævnt dansk er forståelsen, der ligger til grund for ekspertudvalgets arbejde, at området generelt 

betragtet er et uoverskueligt sammensurium af tilbud og forløb, der groft sagt mangler sammenhæng, 

effektivitet og kvalitet. Og forventningen er, at ekspertudvalget skal bibringe forudsætningerne for at rense 

ud og skabe kvalitet og sammenhæng, så vi kan få alle med… 

[Faktaboks: Hvad er forberedende forløb? 

                                                           
3
 At idealet om den direkte vej fra grundskolens 9. klasse og videre til gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse 

ikke er indfriet, er den klare konklusion i AE og DI’s rapport Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse 
(maj, 2013): Kun 4 % af dem, der færdiggjorde erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011 havde taget den lige 
vej fra 9. klasse. 
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I DK er der traditionelt to retninger for ungdomsuddannelse, nemlig det gymnasiale spor (hvor i de senere år 

også handelsgymnasium og teknisk gymnasium er opstået) og erhvervsuddannelsessporet med dets pt. 108 

uddannelser. Alle skole-/uddannelsesforløb, der ligger imellem grundskolens 9. klasse og ordinær 

ungdomsuddannelse kan principielt anskues som forberedende forløb. Dermed optræder på listen af 

forberedende forløb så ’brede’ forløb som 10. klasse, efterskole og højskole side om side med snævre og 

målgruppespecifikke forløb som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Træningsskolens 

Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU). Ser man bort fra 10. klasse og efterskoler, så er produktionsskolerne 

det forberedende tilbud, der rummer de fleste unge, og dernæst kommer Almen voksenuddannelse (AVU). 

Det er karakteristisk for området, at det rummer en bred vifte af tilbud, som er forskellige på snart sagt alle 

områder; ift. målgruppe, lovgivning, finansiering, økonomi, varighed, adgang mm.  

Inden for området er der enkelte egentlige uddannelser, nemlig Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) samt Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). EGU og KUU er 

begge niveau 3-uddannelser på NQF-skalaen, de er to-årige og sigter mod enten videre uddannelse eller 

ordinær beskæftigelse. STU er tre-årig, og er for unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at 

gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Der bruges årligt ca. 3,5 milliarder kr. på forberedende forløb.4] 

I nærværende kontekst er et væsentligt perspektiv at se på, i hvilken udstrækning de problemstillinger, der 

knytter sig til de forberedende forløb som område, er system-fejl, der (også) knytter sig til 95 % -

målsætningens uddannelsestænkning. Tre oplagte problemstillinger er: 

 Et uoverskueligt bredt område, som ingen har overblik over, og et område der savner 

helhedsperspektiv.5 En ’system-årsag’ kunne være, at forberedende forløb principielt er en slags 

nødvendigt onde, jf. den ideelle vej fra grundskole og til ungdomsuddannelse. Realiteterne er i 

hvert fald, at større og mere helhedsfunderede reformer og indsatser gennem årene har fundet 

sted i ’de rigtige’ uddannelser, mens de forberedende forløb typisk er opstået som her-og-nu 

indsatser til en konkret målgruppe eller problemstilling. 

 Manglende effekt/kvalitet og vanskelighed ift. at dokumentere en klar effekt af indsatserne. En 

’system-årsag’ hertil kunne være, at brugen af forberedende forløb ofte bliver en decideret 

redningsplan for unge, der i første (og ofte også anden og tredje) omgang er sendt i uddannelse, 

som de er faldet fra – men dermed er udgangspunktet for det forberedende forløb vanskeliggjort.  

 Uklart om/hvordan de enkelte tilbud matcher bestemte målgrupper. En ’system-årsag’ hertil kunne 

være, at brugen af forberedende forløb er meget uens rundt om i landet; nogle steder er 

                                                           
4
 Jf. kronik af statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby, Jyllands-Posten 22/1 

2016. 
5
 Således fx Stefan Hermann, der beskriver feltet som ’knopskydningernes historie’ i artiklen ”Tæt på – og alligevel 

langt fra?” (Ræson, april 2016). 
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produktionsskolerne en væsentlig del af uddannelsesstrategien, andre steder er det VUC, andre 

steder igen er det UU’s egne tilbud eller noget fjerde…6  

 

2.1. Manglende anerkendelse af en anden vej 

Kigger man lidt dybere, er der en mere fundamental problemstillingen, som har at gøre med en manglende 

anerkendelse af, at nogle unge har brug for en anden vej end den traditionelle skole- og uddannelsesvej. 

Status anno 2016 er, at uddannelse er vejen og målet, og uddannelse er vel at mærke noget bogligt som 

læres i en skole. Og for dem, der ikke er klar til det, så er der andre tilbud – men gerne kortest muligt, og 

helst også med et indhold, der kan overføres og medbringes til den ’rigtige’ uddannelse, den unge snarligt 

skal tilbage i.7  

Det faktum at ca. 20 % af de unge ikke har en ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen, stiller 

spørgsmålstegn ved, om denne insisteren på kun at anerkende én uddannelseslogik er konstruktiv. Der er 

talrige eksempler på, at unge, der er tabt i det ordinære uddannelsesspor, er løftet via praktisk læring 

enten på produktionsskole eller i et EGU-forløb eller helt uden for uddannelsessystemet via ordinær 

beskæftigelse i en virksomhed. De unge er hverken dumme eller ugidelige – men fælles for dem er, at de 

ikke har profiteret af traditionel skole og boglig læring, men først har rykket sig i en praktisk arbejdsbaseret 

læring. Skal vi have alle unge med, så skal vi åbne for andre uddannelsestænkninger og anerkende, at der er 

en anden og mere praktisk vej, som er den rigtige for mange unge.  

 

                                                           
6
 Rapporten Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse (2015, SFI) konkluderer, at der på tværs af 

landet er stor variation i, hvordan de unge anvender de forberedende tilbud, samt at det ikke er sandsynligt, at 
variationen skyldes de unges præferencer og behov (s. 29f.).  
7
 At det fortsat er realiteten, viser sig på flere måder. At produktionsskolerne i tiden efter EUD-reformen har haft en 

generel tilbagegang i elevoptag – til trods for at der jo er flere unge, der ikke kan komme ind på 
erhvervsuddannelserne – kan ses som udtryk for at de unge ledes til de mere boglige forløb (fx VUC). Dette bekræftes 
i MBUL’s undersøgelse af, hvor de unge der (som følge af nye adgangskrav) ikke kom ind på EUD, gik hen i stedet. En 
meget stor del kom i boglige forløb, der forbereder til skole (10. klasse, VUC), mens en lidt mindre del kom i mere 
praktisk-funderede forløb (produktionsskole), og forsvindende få kom i uddannelsesforløb med et længere sigte (EGU 
og KUU). Link til undersøgelsen: 
file:///C:/Users/Michael/Downloads/160129%20Notat%20om%20forelÃ¸big%20status%20eud%20ansoegere.pdf 


