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Forord

Uddannelse og læring er vigtigt for os alle. Det gælder især som ung, 
når man står foran at skulle træde ind på arbejdsmarkedet og måske 
er i gang med en erhvervsuddannelse. Det er derfor helt afgørende, 
at man kan gøre sin uddannelse færdig. Vi må håbe, at Folketingets 
aftale om praktikpladser giver unge en reel uddannelsesgaranti, så 
mangel på praktikpladser ikke længere bremser dem undervejs i 
deres uddannelse, og de måske ender med at droppe ud.

Arbejdsløsheden var enormt stor tilbage i 1980’erne, og vi mistede 
en pæn del af en generation af unge, som aldrig rigtigt kom i gang 
med en uddannelse eller fik fodfæste på arbejdsmarkedet. Desværre 
har det siden været sådan, at mellem 15 og 20 procent af en årgang 
ikke får nogen anden uddannelse end folkeskolen. Det er både spild 
af menneskelige ressourcer og spild af samfundets ressourcer. Det 
har vi ikke råd til. Læren må derfor være, at vi ikke skal gentage 
katastrofen fra 1980’erne. 

Undersøgelse efter undersøgelse dokumenterer også, at hvis man 
har en uddannelse, så tjener man flere penge, er længere tid på 
arbejdsmarkedet, er mindre syg osv., end hvis man ikke har nogen 
uddannelse. Uddannelse gør uden diskussion en afgørende forskel 
i mange af livets forhold. 

Om kort tid kommer vi også til at mangle faglært arbejdskraft. Der 
vil stadig være ufaglærte job herhjemme, men de vil være langt færre 
end i dag. Desuden vil ufaglærte job i fremtiden kræve, at man har 
flere kompetencer, da kravene for alle på arbejdsmarkedet stiger.

Derfor er det både rigtigt og vigtigt, at fagbevægelsen har sat det, 
vi kalder det dobbelte uddannelsesløft, på dagsordenen. Vi skal både 
have rykket flere ufaglærte op på faglært niveau og få flere faglærte 
til at videreuddanne sig. Der er brug for begge dele. Men for mig er 
der dog ingen tvivl om, at det, der trænger sig mest på, er, at flere 
ufaglærte opnår faglært status. 
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Regeringen opererer med forskellige målsætninger, når det gælder 
unge og uddannelse. Jeg synes, at regeringen burde lave en målsæt-
ning for, hvor mange ufaglærte der hvert år skal opnå faglært status. 
Situationen er nemlig, at vi fortsat har en stor gruppe af ufaglærte 
og dermed en kæmpe ressource, som samfundet ikke gør brug af. I 
en tid, som råber på flere kompetencer og mere uddannelse til alle, 
har vi simpelthen ikke råd til ikke at udnytte dette potentiale. 

Jeg ved af egen erfaring, at uddannelse ikke bare giver viden og 
nogle formelle skolefærdigheder. Uddannelse og læring er med til, 
at man vokser som menneske og får mere selvtillid. Man får ofte et 
helt andet syn på sig selv og ikke mindst, hvad man tror man kan. 

Efter- og videreuddannelse for voksne er vigtigt, både når man er 
i arbejde, og når man er ledig. Det kan være få ugers kurser, som er 
med til, at man holder sig opdateret og er i stand til at klare sit job, 
eller længere perioder, hvor man eksempelvis videreuddanner sig 
fra ufaglært til faglært.

Som fagforening vil vi gerne være med til at holde regeringen og 
Folketinget fast på, at der skal være fokus på uddannelse og læring. 
Både for unge og for dem, som allerede er på arbejdsmarkedet. Bare 
fordi man ikke i de tidlige ungdomsår fik taget en uddannelse, skal 
det ikke forhindre én i at gøre det, når man er midt i livet.

Vi har i fagbevægelsen via Den Danske Model indflydelse lokalt 
og på landsplan, når det gælder både erhvervsuddannelserne og 
videre- og efteruddannelse for voksne. Vi skal skubbe på, så ud-
dannelse og læring til flere får en stadigt højere prioritering på den 
politiske dagsorden. Og vi skal i fagbevægelsen have en tæt kon-
takt og dialog med hele uddannelsesverdenen, og det skal allerede 
begynde med folkeskolen. 

Det er baggrunden for, at vi i 3F Holbæk-Odsherred er gået i 
samarbejde med Bjarne Henrik Lundis om udgivelsen af denne bog, 
som sætter fokus på uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Allan Andersen
Formand, 3F Holbæk-Odsherred 
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Klassebilledet stammer fra den nu nedlagte Frydendal Skole i Aalborg. Ungdomsbilledet 
er vistnok taget, mens jeg gik på handelsskole.



7

Jeg tog fejl 

Jeg voksede op i Grønlænderkvarteret i Aalborg. Et arbejderkvarter 
med fattigdom, og hvor de fleste levede under små kår. Tilbage i 
1960’erne og 70’erne var boligkomplekset et af de mest belastede 
kvarterer i Aalborg. Det er også her, at Bent Hallers socialrealistis-
ke ungdomsbog ”Katamaranen” har sit udgangspunkt. En bog han 
skrev på baggrund af, at mange unge i en periode i 1970’erne begik 
selvmord i kvarteret. 

Vi boede først i en lille, utæt og fugtig lejlighed i Aalborg midtby. 
Så da mine forældre i 1960’erne fik tilbudt en splinterny moderne 
toenhalvværelses lejlighed på Peter Bruuns Vej, oplevede de det som 
et stort fremskridt i en tid, hvor Velfærdsdanmark netop tog form.  

Min mor var hjemmegående, mens min far arbejdede som ufaglært 
arbejdsmand. Jeg husker, at han havde skiftende arbejdspladser 
blandt andet på Eternitfabrikken og cementfabrikken Rørdal. I 
flere perioder var han dog arbejdsløs og begyndte at tage 9. og 10. 
klasse for at indhente noget af den uddannelse, han ikke fik som 
ung. Selv om han havde evnerne til det, havde de fleste i hans ge-
neration nemlig ikke nogen mulighed for at læse videre. Det havde 
deres forældre ganske enkelt ikke råd til, og som oftest var der ikke 
nogen tradition for det i familien. Kun omkring 7-10 procent af de 
unge, der gik i det almene gymnasium på dette tidspunkt, kom fra 
et arbejderhjem.

Min mor var ordblind og blev som andre med læsevanskeligheder 
betragtet som dum, og hun gik også tidligt ud af skolen.

Min mor og far ønskede som andre forældre, at vi tre drenge 
skulle nå længere rent uddannelsesmæssigt, end de selv havde gjort. 
Vores forældre håbede, at vi kunne bryde den sociale arv og blive 
de første i familien, som fik en studentereksamen. For dem var det 
almene gymnasium det eneste saliggørende, den uddannelse de 
ikke selv havde fået, og studenterhuen var lig med muligheden for 
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social opstigning i samfundet. Jeg forstod godt, hvorfor de ønskede, 
at vi skulle have en uddannelse, men ikke at en studentereksamen 
talte højere i uddannelseshierarkiet end en faglært uddannelse. Det 
opfattede jeg som snobberi.

Forskellige forventninger
Deres forventninger til os tre brødre var dog vidt forskellige, når det 
gjaldt valg af uddannelse. Min største storebror var mest praktisk 
anlagt, som det blev kaldt, og mine forældre håbede, at han kunne 
stige i graderne fra ufaglært til at få en faglært uddannelse. Det 
gjorde han også, endda i to omgange med mange års mellemrum. 
Som helt ung blev han uddannet som maskinarbejder på Aalborg 
Værft, og mange år senere blev han voksenelev og uddannede sig 
som vvs’er. Min mellemste storebror var ham, som vores forældre 
havde de største boglige forventninger til. Han var en af de dygtigste 
i sin klasse, fik også en matematisk studentereksamen og blev senere 
civilingeniør med miljø som speciale. 

Inden for den samme uge blev mine to brødre henholdsvis ma-
skinarbejder og student. Jeg syntes, at det talte mere at have fær-
diggjort en faglig uddannelse end en studentereksamen, som alene 
var et skridt på vejen for at kunne læse videre. Den gav ikke nogen 
erhvervskompetence i sig selv. Men mine forældre, og især min mor, 
havde det fuldstændig anderledes. Som en af de første i familien 
kunne min mellemste bror tage studenterhuen på, og det var netop 
det, som mine forældre forbandt med vejen til at få succes i livet. 
Så han fik et dyrt ur, mens min ældste storebror fik en noget mindre 
gave. For en faglært uddannelse mente de ikke havde samme værdi 
som en studentereksamen.    

Som den yngste bror i søskendeflokken var der fra mine forældres 
side ikke de samme forventninger til, hvad jeg skulle blive. Hvorfor 
har jeg tit tænkt over, men jeg kender ikke svaret. At der ikke var 
nogen særlige forventninger til mig, gav en frihed. Måske har mine 
forældre tænkt, at jeg alligevel gjorde, som jeg selv ville, så det 
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nyttede ikke noget at forsøge at påvirke mig i en bestemt uddan-
nelsesretning. Og i så fald havde de fuldstændig ret. 

Selv ville jeg gerne læse videre og tænkte ofte, at jeg ville have 
noget med ”samfundet” at gøre. Jeg var det, jeg vil kalde en gen-
nemsnitselev, og var bedst til de almene fag. Hverken sprogfagene, 
matematik eller fysik var jeg nogen ørn til. 

En bevidsthed som ufaglært 
At komme ud af en familie med forældre, som begge var ufaglærte, 
kan jeg se har præget hele mit eget liv. Efter at jeg havde bestået 
handelsskolen, fortsatte jeg på hhx. Jeg blev aktiv i elevrådspolitik 
på landsplan og hoppede hele to gange fra uddannelsen. Senere 
begyndte jeg dog at læse HF, da jeg godt ville have en ungdomsud-
dannelse. Her var de fleste også mere almene fag. Selv om jeg ikke 
havde en fuld HF-eksamen, blev jeg optaget på samfundsfag på 
Roskilde Universitet. Jeg var også kommet ind på læreruddannelsen, 
men jeg ville hellere læse samfundsfag, nu hvor jeg ikke var blevet 
optaget på mit drømmestudie: Journalistuddannelsen. 

På RUC følte jeg, at jeg nu endelig efter nogle omveje var kommet 
i gang med at få taget en uddannelse. Men allerede efter et halvt 
års tid blev mine besøg på skolen færre og færre. Jeg tog orlov fra 
studiet i tre måneder og fik arbejde som pædagogmedhjælper. Jeg 
kunne ikke se mig selv sidde på et universitet og studere i seks 
lange år. Det var mit temperament slet ikke til. Det skulle være en 
uddannelse med en blanding af teori og praksis. Bevidstheden om 
nødvendigheden af at få en uddannelse var heller ikke tilstrækkelig 
stærk hos mig. I min familie havde vi som sagt ikke nogen erfaringer 
med at studere og tage en videregående uddannelse. I ungdomsårene, 
hvor jeg forsøgte med den ene uddannelse efter den anden uden 
rigtig at gøre noget af det færdigt, tog jeg studielån. Ikke fordi det 
var så mange penge igen, men med renters rente blev det alligevel 
til en pæn sum. Penge, som jeg på en måde ikke fik noget for, og 
det tog mig mange år at betale dem tilbage. Jeg husker stadig den 




