
Af Inge Henningsen

 P  
å uddannelsesområdet har 
udnævnelse af tabere været en 
yndet aktivitet i medierne de 
sidste par år. Det er bl.a. gået ud 
over drenge og især drenge med 

ikke-dansk baggrund, men også ufaglærte 
og unge fra udkantsområderne har været i 
søgelyset. Som statistiker bliver man slået af, 
hvor stor rolle tal og måden, man behandler 
dem på, spiller i denne konstruktion af tabere. 
Ser man nærmere på tallene, er det imidlertid 
ikke tabere, man ser, men unge, der kæmper 
med at overleve i et uddannelsessystem, 
der ikke er tilpasset hverken deres eller 
samfundets behov. Lad os se på syv af de 
gængse påstande om unge og deres adfærd i 
uddannelsessystemet. 

1.  Hvorfor er der så mange unge, der ikke får en 
uddannelse?

Det er der heller ikke. Undervisningsmi-
nisteriets profilmodel anslår, at 80 % af alle 
unge i dag ender med at have en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, og at der kun 
er 10 %, der slet ikke får en kompetencegi-
vende uddannelse. Og her skal man huske, at 
statistikkerne ikke omfatter alle kompetence-
givende uddannelser. Afhængigt af opgørel-
sesmåden vil tallene for erhvervskompetence 
f.eks. ikke indeholde AMU-uddannelser 

som buschauffør og stilladsopsætter, pri-
vate uddannelser til Mensendiecklærer og 
kostvejleder, jobbaserede uddannelser som de 
militære konstabeluddannelser eller perso-
ner, der har arbejde sig frem til en stilling 
som f.eks. butiks- eller lagerchef. Også på nye 
økonomiske aktivitetsområder som f.eks. de 
kreative industrier (musik, spil, software, tv 
og radio etc.) er der aktuelt mange − også i 
ledende stillinger − uden formel uddannelse. 
Så der kan godt være personer med betyde-
lig erhvervskompetence, der i statistikkerne 
optræder som ufaglærte. 

2. Men drengene får da ikke nogen uddannelse? 
De er jo tabere?

Der er altså ikke den store forskel på drenge 
og piger på dette område. 77 % af drengene 
forventes at få en kompetencegivende ud-
dannelse, mens 12 % forventes ikke at få en 
registreret uddannelse. Yderligere tyder un-
dersøgelser på, at der er en stor gruppe mænd 
uden registreret erhvervskompetencegivende 
uddannelse, der klarer sig endog meget godt 
på arbejdsmarkedet – men selvfølgelig også 
en gruppe, der klarer sig meget dårligt. Vi 
ved bare ikke, hvor mange det er, og hvad de 
egentlig laver.   

3.  Erhvervsuddannelserne har i hvert fald store 
problemer. F.eks. er der en frafaldsprocent på 
over 50. 

Den store frafaldsprocent på de erhvervsfag-
lige uddannelser er i høj grad et resultat af den 
måde, man laver frafaldsstatistik på. Her tages 
der bl.a. ikke højde for, at mange skifter til en 
anden erhvervsfaglig uddannelse, hvis de f.eks. 
ikke kan få praktikplads. De tæller som frafald, 
selv om de senere gennemfører en uddannelse, 
og der således snarere er tale om omvalg end 
om frafald. Samtidig viser nye undersøgelser, 
at en del unge begynder på en erhvervsud-
dannelse uden egentlig at have til hensigt at 
gennemføre den. Det er unge, som ikke er 
parate til at vælge livsuddannelse, når de er 16 
år. Ved at vælge en gymnasial uddannelse kan 
de mere bogligt orienterede unge nå at blive 
mere modne og uddannelsesparate, før de skal 
træffe et valg. Den mulighed findes ikke for de 
ikke-boglige unge. Man kan se deres søgead-
færd ved deltagelse i skiftende erhvervsrettede 
tilbud som en måde at skaffe sig et selvkon-
strueret afklaringsforløb på. Det er oplagt ikke 
en optimal måde at gøre tingene på, hverken 
for dem selv eller for samfundet. Men det er 
den mulighed, de har, sådan som uddannelses-
systemet ser ud i dag, og den griber de.  

4.  Men de manglende praktikpladser er vel er et 
reelt problem?

Ja, de manglende praktikpladser er uddan-
nelsessystemets største skandale. Ved årsskiftet 
var der f.eks. 8.500 praktikpladssøgende 
elever, og den håbløse praktikpladssituation er 
et strukturelt problem, der først og fremmest 
rammer drenge, fordi der er flest drenge på de 
erhvervsfaglige uddannelser. Drengene er ikke 
tabere, men de bliver tabere i et uddannelses-
system, der ikke sikrer, at alle kvalificerede 
unge får chance for at færdiggøre deres ud-
dannelse inden for de fag, som de har valgt. 

5.  Det er vel stadig sådan, at pigerne får mere 
uddannelse end drengene. F.eks. er der mange 
flere piger end drenge, der går i gymnasiet? 

Ja, for drengene har ikke i så høj grad brug 
for at gå i gymnasiet. Drenges og pigers for-
skellige livsstrategier anviser dem forskellige 
spor i skolen og i det videre uddannelsessy-
stem. Mange af de typiske kvindeudddanelser 
(pædagog, lærer, sygeplejerske) kræver en 
gymnasieuddannelse, mens mandeuddann-
nelser som tømrer, murer og mekaniker ikke 
gør, selv om de giver erhvervskompetence og 
ofte bedre løn og mere prestige end de typiske 
kvindeuddannelser. Så pigernes overforbrug 
af gymnasiet hænger sammen med den 
formelle struktur i uddannelserne. Tilsvaren-
de er pigerne også  nødt til at investere mere i 
at få gode karakterer, fordi adgangsbegræns-
ningen på de videregående uddannelser  mest 
har rettet sig mod kvindefag. 
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Inge Henningsen kaster sit kritiske statistiker-blik 
på nogle af tidens mange påstande om tabere i 

uddannelsessystemet. Og det er ikke unge tabere 
hun finder bag tallene, men unge, der træffer 

fornuftige valg i et ufornuftigt uddannelsessystem, 
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6.  Er det ikke bekymrende, så dårligt unge ind-
vandrere og efterkommere klarer sig i uddannel-
sessystemet? I hvert fald drengene?

De klarer sig faktisk ikke så dårligt. Pro-
filmodellens 25-års fremskrivninger viser, 
at for årgang 2010 kan man forvente, at 
kvinder af dansk og udenlandsk herkomst 
ender med at få næsten samme uddannel-
sesfrekvens. Fremskrivningerne viser også, at 
mænd af dansk og af udenlandsk herkomst 
i lige høj grad forventes at få en videregå-
ende uddannelse. Til gengæld forventes 
mænd med udenlandsk herkomst i markant 
mindre grad at få en erhvervsfaglig uddan-
nelse. Det er sandsynligt, at dette skyldes 
vanskeligheder med at få en praktikplads. 
F.eks. har AKF i en helt ny undersøgelse vist, 
at under halvdelen af de indvandrere og 
efterkommere, der påbegynder en erhvervs-
faglig uddannelse, får en praktikpladsaftale. 
De unge med anden etnisk baggrund bliver 
tabere, fordi de sidder med et dårligere lod i 
praktikpladslotteriet. 

7.  Det må da være forkert, når indvandrere 
og efterkommere forventes at klare sig så godt?  
Undersøgelser som PISA-etnisk har jo vist, at 
halvdelen af folkeskoleeleverne med ‘etnisk’ bag-

grund læser så dårligt, at de ikke kan gennem-
føre en ungdomsuddannelse?

Virkeligheden, repræsenteret ved profilmo-
dellen, viser bare noget andet. Mon ikke det 
er ligesom med humlebien. Videnskaben har 
vist, at den ikke kan flyve. Den ved det bare 
ikke, så den flyver alligevel. Spøg til side. Vi 
ved allerede, at rigtig mange unge indvan-
drere og efterkommere får en uddannelse på 
trods af dårlige skoleresultater. I den ovenfor 
omtalte undersøgelse fra AKF har man set 
på, hvad karaktererne i matematik og dansk 
ved folkeskolens afgangsprøve betyder for 
frafald på erhvervsuddannelserne. De finder 
ikke overraskende, at de elever, der gennem-
fører en uddannelse, i gennemsnit har bedre 
karakterer end dem, der falder fra. Det gælder 
både for elever med dansk baggrund og for 
indvandrere og efterkommere. Men elever 
med indvandrer-/efterkommerbaggrund, der 
gennemfører uddannelserne, har i gennemsnit 
dårligere karakterer end de danske unge, der 
falder fra, så hvis man sammenligner elever 
med lige gode (eller dårlige) karakterer, så er 
unge med indvandrerbaggrund langt bedre til 
at gennemføre uddannelsen end danske elever 
med tilsvarende skoleresultater. Man kan 
opstille forskellige forklaringer: at de ‘etniske’ 

elever får dårligere karakterer i folkeskolen, 
end de egentlig skulle have; at karaktererne 
i folkeskolen ikke betyder så meget på de 
videregående uddannelser; eller også er de 
etniske børn mere motiverede for uddannelse 
og bedre til at få noget godt ud af det, de nu 
en gang kan. 

Ovenstående nedslag kan kun antyde poin-
ten; at de allerfleste unge foretager rationelle 
valg inden for de rammer, som uddannel-
sessystemerne sætter. Men de oplever en 
skæv prioritering af uddannelsespladserne, 
en mangel på tidssvarende uddannelser og 
forkert tilrettelagte uddannelser. Et uddan-
nelsessystem, der i højere grad reflekterede de 
uddannelsessøgendes prioriteringer og forud-
sætninger, ville fjerne en del af den uhensigts-
mæssige adfærd, vi ser i dag. Og passe bedre 
til samfundets behov. 
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