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Hvordan bliver erhvervsuddannelserne et attraktivt valg blandt dagens unge? Og hvordan står det til med 

ungdomsmiljøet på erhvervsuddannelserne? Det giver to unge erhvervsskoleelever deres perspektiv på i 

denne Ledelsesupdate om unge fællesskaber på erhvervsuddannelserne. Anton Bay og Chastine Hald Pe-

dersen er begge til daglig aktive i Erhvervsskolernes Elevorganisation som henholdsvis EUD-ordfører og 

EUD-koordinator. 

 

Vejen til en erhvervsuddannelse 
 

”Jeg startede først på HTX, da jeg troede, det var den 

rigtige vej for mig. Men det var det ikke. Så efter jeg 

blev færdig på HTX, gik jeg direkte over på EUD og er 

nu i lære som smed”. (Anton) 

Antons vej til en erhvervsuddannelse er ikke 

usædvanlig. Faktisk kommer flere og flere unge 

med anden uddannelse eller andre erfaringer med 

sig, når de starter på en erhvervsuddannelse 

(Regeringen, 2018). Der er altså flere unge, der li-

gesom Anton fortryder undervejs eller efter afslut-

ning af en gymnasial uddannelse opdager, at de i 

stedet skulle have været startet på en erhvervsud-

dannelse. 

Ifølge Anton har det rod i folkeskolens uddannel-

sesvejledning og i de strukturer og kulturer, som 

kendetegner folkeskolen i dag. De unge får ifølge 

Anton en ringe vejledning i folkeskolen, når det 

kommer til unges muligheder med en erhvervsud-

dannelse. Både lærere og UU-vejledere er ikke 

godt nok klædt på til at vejlede de unge. Ifølge un-

dersøgelser på området udfordrer de nuværende 

vejledningsrammer et øget fokus på erhvervsud-

dannelserne. Ofte er der tale om vejledninger på 

klasseniveau, hvor alle ungdomsuddannelser skal 

præsenteres, men hvor hovedfokus ofte er på de 

gymnasiale uddannelser (DEA, 2018). 

Uddannelsesvejleder, Jens Lauge Johansen, fra 

Københavns Kommune fortæller, at selvom der 

ifølge lov om vejledning står, ”at undervisningen i 

folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og 

job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning”, så sker dette me-

get sjældent i praksis. Det skyldes, at emnet – li-

gesom øvrige emner som færdselslære, sund-

heds- og seksualundervisning – ikke får lov at 

fylde i folkeskolen (Johannesen, 2017). Ligesom 

Anton påpeger Jens problematikken med lærer-

nes manglende kompetencer til at udfordre ele-

verne i forhold til erhvervsuddannelserne.  

”Hvordan skal en lærer kunne sælge billetter« til en er-
hvervsuddannelse, når denne ofte ikke engang selv 
ved, hvilke erhvervsuddannelser der findes? Eller 
samme lærer ikke har set andre arbejdspladser end 
den skole, hvor han eller hun underviser?” (Jens)  

Chastine er enig i, at hvis man ønsker en større 
tilslutning til erhvervsuddannelserne, så skal man 
starte i folkeskolen. Chastine startede på GF1 ef-
ter folkeskolen og vidste, at hun skulle være mu-
rer. Hun kendte en anden kvinde, der var inden 
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for faget, hvilket gav hende mod til at starte. 
Færre og færre piger og kvinder vælger i dag en 
erhvervsuddannelse (UVMs databank), og det er 
ifølge Chastine en rigtig ærgerlig udvikling, der 
bl.a. skyldes, at flere erhvervsskoler stadig kæm-
per med nogle traditionelle kulturer, hvor ”kvinder 
ikke kan blive murer”. Chastines egen oplevelse 
med den kultur har ført til, at hun i sidste ende 
valgte at skifte skole, fordi hendes daværende 
skole ikke handlede på problemer med kønsdiskri-
mination. 
 
Kønsdiskriminationen kan desuden opleves at gå 
begge veje, når skolerne kommer til at forskelsbe-
handle ved at forfordele kvinder. 

”Det er vigtigt, at skolen husker på, at eleverne ikke skal 
forskelsbehandles grundet køn. Jeg oplever, at piger, 
der ”bare” kommer og siger, de har ondt i maven bare 
sådan uden lige må tage hjem uden fravær. Og jeg må 
tage rygepause, når drengene ikke må. Jeg tror, det 
handler om, at de gerne vil beholde de piger, der har 
valgt en EUD”. (Chastine) 

Ifølge Chastine kan erhvervsskoler gøre mere i 

forhold til at skabe et spændende møde med de 

unge. Hun nævner bl.a. brobygningsforløbene 

som et sted, hvor der er plads til forbedring. Ifølge 

både Chastine og Anton er det vigtigt, at erhvervs-

uddannelserne synligt viser, hvordan deres tilgang 

til læring er anderledes end folkeskolens. For det 

er det, der skal motivere de elever, der ikke føler 

sig tilpas i det boglige miljø.  

Chastine fortæller, at det er et problem at ”ele-

verne ikke får lov til at opleve, hvordan det rigtigt 

er at gå på en erhvervsuddannelse”. Mange ste-

der er der bare en rundvisning og en lærer, der 

fortæller om uddannelserne, og hvad man laver. 

Chastine påpeger, at man med fordel kan skabe 

mere virkelighedsnære og praktiske brobygnings-

forløb, hvor man synliggør, at undervisningen er 

anderledes, hvor man prøver at stå med noget 

værktøj i hånden, og ikke mindst møder nogle 

EUD-elever - mænd som kvinder - der kan for-

tælle om, hvorfor de synes, deres uddannelse er 

spændende 

Til hverdag er det den særlige, anderledes tilgang 

til læring, der motiverer Antons til at blive smed. 

”I løbet af en måned på HTX kunne jeg godt føle, at jeg 

ikke havde lært noget, men på EUD, efter den første 

uge i værkstedet, følte jeg, at jeg havde lært sindssygt 

meget. Ens fremskridt bliver meget hurtig tydelige, fx at 

du konkret er blevet bedre til at svejse, det giver motiva-

tion for hele tiden at blive bedre”. (Anton) 

Anton tror også på, at netop den anderledes til-

gang til læring er det, som erhvervsskolerne skal 

blive bedre til at kommunikere for at tiltrække flere 

elever. Det handler ikke om, at det er, fordi du 

ikke kan lide dansk eller matematik, for du skal i 

den grad også kunne læse og regne på en er-

hvervsuddannelse. Men mange elever lærer rigtig 

godt ved at arbejde praktisk. Dette bekræfter for-

skere som Noemi Katznelson og Louise Klinge, 

der tidligere på foråret under en høring om de 

praktiske fags indføring i udskolingen understre-

gede vigtigheden af det store læringspotentiale, 

der ligger i at arbejde praktisk med fag. Noemi for-

tæller bl.a. 

"Vi bliver nødt til at tænke helt anderledes på motivatio-

nen. Der er utroligt lidt af det, jeg kalder involveringsmo-

tivation, som blandt andet er det, praksisfagene er gode 

til. Dér, hvor eleverne også selv har mulighed for at 

forme og skabe. Vi er ved at få skabt et uddannelsessy-

stem, hvor også eleverne bliver bærere af en utroligt 

snæver læringsforståelse. De gider ikke ting, som de 

ikke skal til eksamen i". (Noemi Katznelson i folkesko-

len.dk d. 25/4/18) 

Ifølge Anton kan den anderledes læring på er-

hvervsskolerne også være med til at give noget 

selvtillid og undervisningslyst tilbage til de elever, 

der har kæmpet i folkeskolen. For ham er det ulti-

mativt noget af det bedste ved en erhvervsuddan-

nelse. 

”Hvorfor er erhvervsskolerne fedt? Det er det, fordi du 

lærer markant anderledes, og det er en anderledes 

måde at gå i skole på”. (Anton) 

Ifølge Anton vil sådan et perspektiv kunne med-

virke til at ændre på den nuværende fortælling, 

der eksisterer omkring erhvervsskolerne: ”At man 

vælge EUD fordi man ikke ved, hvad man ellers 

skal”. Den tilgang betyder nemlig, at det for flere 

elever ikke bliver et aktivt valg af uddannelse, og 

det kan føre til uengagerede elever, og sidste 

ende frafald. 
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Giv en god uddannelse til dem, der er der i for-

vejen 
 

Både Anton og Chastine påpeger, at man i dis-

kussioner om rekruttering til erhvervsskolerne ikke 

må overse, at den vigtigste opgave nu og her er at 

sikre, at de elever, der allerede har valgt en er-

hvervsuddannelse, får sig en god uddannelse 

med høj kvalitet. 

Det gør man bl.a. ved at være opmærksom på 

sine elever. Har skolen fx mange gengangere af 

elever på grundforløbene? Hvad er årsagen til 

dette, og hvordan kan man sikre, at de kommer vi-

dere? 

Her mener Anton, at erhvervsskolerne godt kunne 

opruste på deres egen vejledningsindsats. Det er 

nemlig langt fra alle, der får individuel vejledning, 

når de starter på en erhvervsuddannelse. Det vil 

ifølge Anton være smart, hvis alle unge, uanset 

hvor sikker man var i sit uddannelsesvalg, kom til 

en vejleder for at fremlægge sin plan samt  

drømme og usikkerheder. Følger eleven ikke sin 

plan, vil man blive indkaldt til vejledning igen for at 

tale om, hvad det skyldes, og hvad man gøre. 

Derudover bør erhvervsskolerne gøre mere ud af 

at oplyse nuværende og potentielle erhvervssko-

leelever om deres muligheder for videreuddan-

nelse. Men ifølge Anton mangler mange EUD-stu-

dievejledere selv viden om elevernes muligheder 

for videreuddannelse, hvilke naturligvis udfordrer 

deres evne til at vejlede inden for det. 

Et attraktivt ungdomsmiljø er vigtigt 
 

Da erhvervsuddannelsesreformen blev indgået i 

2014, var det et mål fra politisk side at skabe et 

attraktivt ungdomsmiljø. Selv om reformen har 

været i gang i mere end tre år, er der endnu lang 

vej til, at erhvervsuddannelserne er i mål. Et af ini-

tiativerne i reformen var et nyt grundforløb for de 

unge, som skulle skabe tryggere rammer og gode 

muligheder for at opbygge venskaber på tværs af 

fagområder. Men ifølge undervisningsminister Me-

rete Riisager har det langtfra været nok. 

”Ligegyldigt hvor meget vi forsøger fra Christiansborg, 

kan reformer ikke alene skabe et miljø, der tiltrækker de 

unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Det kan 

kun skabes af og på den enkelte skole”. (Merete Riisa-

ger i Jyllands-Posten 3. juli 2017) 

En evaluering af grundforløb på erhvervsuddan-

nelserne efter reformen viser, at skolerne er i 

gang med forskellige initiativer for at styrke ung-

domsmiljøet. Men trods initiativer og oprettelse af 

GF1, viser det sig endnu ikke påvirke de unges 

vurdering af ungdomsmiljøet og det sociale miljø 

sammenlignet med før reformen (KORA, 2017). 

Flere lærere og unge melder dog om en positiv 

udvikling siden implementeringen af GF1, der bl.a. 

har ført til oprettelse af flere sociale aktiviteter, 

som man kender fra andre ungdomsuddannelser, 

fx introhyttetur, fredagscafé, fælles morgen-

mad/morgensamling en dag om ugen for hele 

grundforløbet, som arrangeres af GF1 m.m. 

(KORA, 2017). 

Både elever og lærere vurderer, at disse aktivite-

ter har en positiv betydning for det sociale miljø 

blandt de unge elever, selvom lærere og uddan-

nelsesledere samtidig er bekymrede for, om ele-

verne også på længere sigt vil blive ved med at 

bakke op om fx fredagscafé (KORA, 2017). 

Chastine har netop gennemført GF1 og har ople-

vet et godt socialt miljø, men hun påpeger samti-

dig, at det bliver udfordrende for erhvervsskolerne 

at skabe det gode ungdomsmiljø, når eleverne 

halvdelen af tiden er i praktik ude hos virksomhe-

derne, og dermed væk fra skolen. 

Anton, der startede på GF2 oplevede, at det var 

udfordrende at nå at føle sig som en del af et nyt 

fællesskab og skabe sociale relationer på kun et 

halvt år.  

”På det halve år talte jeg ikke meget med mine klasse-
kammerater. Det er så kort tid, og du skal nå at lære så 
meget. De korte skoleperiode gør det svært at skabe en 
rigtig fællesskabsfølelse. Det påvirker også engage-
mentet i elevrådene” (Anton).  

I LIPs Vidensnotat #4 skriver CeFU bl.a. om, hvor-

dan erhvervsskolerne kan lade sig inspirere af ef-

terskolerne, som også har eleverne i kort tid. Her-

til mener Anton, at den store forskel er, at elever 

på efterskole er der 24/7 og det giver et andet 

sammenhold. Men derudover er han enig i, at 

man kan skele til efterskolernes måde at skabe 

ungefællesskaber på. Og han mener, at det er 
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meget vigtigt, at erhvervsskolerne bliver gode til at 

afholde fredagsbarer, hvor man får sig en fyraf-

tensøl mv. der kan styrke de sociale bånd mellem 

elever. 

Anton fortæller, hvordan man på hans erhvervs-

skole har indgået samarbejde med HHX og HTX, 

der ligger blot 800 meter væk fra de klasselokaler 

og værksteder, han i sin skoletid befinder sig i.  

Her samarbejder skolerne om en stor Innovations-

camp, der skal styrke de unges tværfaglige sam-

arbejder gennem real-life cases, som rigtige virk-

somheder leverer. Eleverne arbejder på tværs af 

uddannelser, og ugen afsluttes med et brag af en 

fest, hvor vinderholdet kåres, og musikere kom-

mer og spiller. 

Ifølge Anton giver det et godt sammenhold på 

tværs af uddannelser. Samtidig er sådanne initiati-

ver med til at nedbryde fordomme mellem de 

gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser. An-

ton ser i den sammenhæng et stort potentiale i at 

sammenlægge ungdomsuddannelser, så man for 

fremtiden hører under et tag, gerne også med 

STX. Det ville for alvor gøre en forskel for det 

samlede ungdomsuddannelsessystem.
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Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mailadresse. Den overordnede 

projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i projektorganisationen. 

 


