
Ikke-egnede unge 
klarer uddannelse

Stempel. Gymnasierne er blevet bebrejdet, at de optager uegnede unge. 
Men nu viser det sig, at de ikke-uddannelsesparate unge klarer det første år 
i gymnasiet og på erhvervsskolen næsten lige så godt som de parate unge. 

Af Bodil Jessen
// boj@berlingske.dk

I folkeskolen fik de at vide, at en ungdoms-
uddannelse ikke var noget for dem. De var 
simpelthen ikke klar til at fortsætte på gym-
nasium eller erhvervsskole. Alligevel søgte de 
ind og blev optaget. Et sikkert nederlag?

Nej, langt fra. Et år efter starten på en ung-
domsuddannelse er frafaldet blandt ikke-
uddannelsesparate unge stort set på samme 
niveau som de kammerater, der klarede sig 
bedre i folkeskolen og blev erklæret uddan-
nelsesparate. 

Ifølge evalueringen af Ungepakke 2, som 
Undervisningsministeriet netop har offent-
liggjort, er 87,5 procent af de uddannelses-
parate unge i gang med en ungdoms-
uddannelse et år efter 9. eller 10. klasse. Mere 
overraskende er det dog, at hele 84,2 procent 
af de ikke-uddannelsesparate unge, der 
alligevel blev optaget på et gymnasium eller 
erhvervsskole, også hænger ved et år efter. 

Det viser, hvor vanskeligt det er at 
bedømme unge menneskers muligheder 
firkantet, mener Noemi Katznelson, der er 
centerleder på Center for Ungdomsforskning 
og med til at evaluere Ungepakke 2.

»De ikke-parate unge mobiliserer ofte en 
trodsreaktion, når de er kommet ind på et 
gymnasium eller en erhvervsskole. »Jeg skal 
vise dem,« som en af de unge, vi interviewede, 
sagde. Flere af de unge siger selv, at de ikke var 
engagerede i folkeskolen, men at de i virkelig-
heden godt kan. Der er også unge, der i folke-
skolen var låst fast i dårligt fungerende klasser, 
men som får motivationen til at tage fat, når 
de kommer i det rigtige miljø,« siger Noemi 
Katznelson.

Tag dig sammen
Ifølge undersøgelsen er der ikke forskel på fra-
faldet blandt de to grupper unge på erhvervs-
skolerne, mens man på gymnasierne kan 
observere et lidt større procentuelt frafald 
blandt de ikke-uddannelsesparate unge end 
blandt de uddannelsesparate.

Vurderingerne af de unges uddannelsespa-

rathed blev indført i 2011 som en del af Unge-
pakke 2, der skulle sikre flere unge i job eller 
uddannelse. Vurderingerne skulle sikre, at de 
unge ikke løber ind i forudsigelige nederlag, 
når de starter på en uddannelse, de ikke kan 
klare.

Noemi Katznelson mener ikke, at vurde-
ringerne er dårlige, selv om en del unge altså 
klarer sig anderledes end forudsagt. Men vur-
deringerne har deres begrænsninger.

»Undersøgelsen viser, at det er en uhyre 
kompleks og nærmest umulig opgave at 
screene unge mennesker ind på den rigtige 
uddannelse på det rigtige tidspunkt, selv om 
det er det ønske, politikere og embedsfolk har. 
Det vigtige ved vurderingerne er de lærings- 
og erkendelsesprocesser, som de sætter i gang 
hos de unge. Når skolen og vejlederen har 
erklæret en ung for ikke-uddannelsesparat, 
kan det have været et nødvendigt signal at 
sende om, at den unge skal tage sig sammen,« 
siger Noemi Katznelson.

De lever op til kontante krav
Gymnasierne er ellers blevet kritiseret stærkt 
for at optage elever, der  er erklæret ikke-
uddannelsesparate. I sommer optog gym-
nasierne således 43 procent af de ikke-parate 
unge, som søgte ind. Året før blev 52 procent 
optaget. 

Evalueringen viser, at det kan være en god 
idé at give de unge en ekstra chance, mener 
Jens Boe Nielsen, der er formand for Gymna-
sieskolernes Rektorforening.

»Det er utroligt glædeligt. Det viser, at det 
slet ikke er så let at vurdere unges parathed, 
og at vejlederne kan tage fejl. Der sker en rig-
tig stor udvikling – især med drengene – når 
de kommer i gymnasiet. Nogle har lallet 
rundt i mange år, men når de starter på en 
frisk og oplever, at der bliver stillet en masse 
kontante krav,  kan de faktisk godt honorere 
dem. Derfor skal man være meget forsigtig 
med at bebrejde os, at vi tager for mange ikke-
uddannelsesparate elever ind,« mener Jens 
Boe Nielsen. 

En del af de ikke-parate unge har ofte 
beskedne karakterer fra folkeskolen og får 

 H Ungepakke 2 blev i 2009 aftalt mellem VK-
regeringen og DF, S og R som en del af globa-
liseringsforliget. Ungepakke 2 har reduceret 
restgruppen af unge, der ikke er i gang med 
en uddannelse eller job, viser evalueringen 
fra Center for Ungdomsforskning, Epinion og 
Pluss Leadership.

 H Som et led i Ungepakke 2 blev der  i 2011 
indført uddannelsesparathedsvurderinger. 
Hvis de unge af deres vejleder er blevet 
erklæret uddannelsesparate, må ungdoms-
uddannelserne ikke afvise dem. Hvis de unge 
er vurderet ikke-uddannelsesparate, kan de 
efter en prøve eller samtale få vurderingen 
omstødt.

 H Selv om vurderingerne af de unges uddan-
nelsesparathed gennemgående vurderes po-
sitivt i evalueringen, er der fortsat problemer. 
Bl.a. modtager erhvervsskolerne en del unge, 
der er blevet erklæret parate uden at være 
det. Samtidig er der unge, der bliver erklæret 
ikke-parate, selv om de er i stand til at gen-
nemføre en uddannelse.

fakta  H

Klar, parat, uddannelsesstart

heller ikke nødvendigvis topkarakterer til stu-
dentereksamen.

»I dag får vi med lektiecaféer og mentor-
ordninger elever igennem, som tidligere ikke 
havde en chance i gymnasiet. De får ikke de 
højeste karakterer, men de får en eksamen, 
og mange af dem kan senere komme ind på 
en professionshøjskole eller andet,« siger Jens 
Boe Nielsen.

Evalueringen af Ungepakke 2 konkluderer, 
at restgruppen af unge, der hverken er i gang 
med job eller uddannelse, er blevet mindre. 
Selv om pakken betegnes som en succes, er 
der dog stadig mange erhvervsskoler, der 
oplever, at de skal optage unge, der er erklæret 
uddannelsesparate, men som ikke det. B
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299,95

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE

8 X 5 STJERNER I DANSKE MEDIER

94 POINT 
WINE SPECTATOR

 
95 POINT CHAMPAGNE GUIDE

Winelab.dk

pr. flaske v/12 flasker
399,95

BOLLINGER CHAMPAGNE 
ROSÉ BRUT                                     

3 X 5 STJERNER I DANSKE MEDIER
BØRSEN

96 POINT 
TYSON STELZER

THE CHAMPAGNE GUIDE

pr. flaske v/12 flasker
499,95

2002 BOLLINGER CHAMPAGNE 
LA GRANDE ANNÉE

19 POINT JANCIS ROBINSON

94 POINT 
ROBERT PAKER

BT

pr. flaske v/12 flasker

SIDSTE 
CHANCE


