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Regeringen har sat som mål, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal have mindst én ungdoms-
uddannelse i 2015, og det er et mål, der er stor 
enighed om blandt partierne i Folketinget. En 
styrkelse af uddannelsesniveauet i Danmark er 
da også en kilde til fremtidig vækst, demokrati 
og velfærd. Det er derfor vigtigt, at folkeskolen 
er i stand til at give eleverne kompetencer, der 
betyder, at de kan gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Denne artikel præsenterer den forsk-
ningsmæssige viden, der foreligger i dag, og 
fremsætter hypoteser, der fremover vil blive ar-
bejdet på ved Center for Strategisk Uddannelses-
forskning. 

I folkeskolen skabes fundamentet for videre uddan-
nelse, og der er da også i de seneste år kommet be-
tydeligt fokus på folkeskolens opgave og ansvar for 
at forberede eleverne til videre uddannelse. Det styr-
kede fokus afspejles først og fremmest i en ændring 
af folkeskoleloven i 2006, hvor det i formålsbestem-
melsen blev præciseret, at målet med folkeskolen er 
at give eleverne kundskaber og færdigheder, der for-
bereder dem til videre uddannelse efter folkeskolen. 
Ud over dette er der truffet andre politiske initiativer: 
1) Alle 15-17-årige skal være i uddannelse, beskæf-
tigelse mv., og kommunerne skal følge op herpå. 2) 
Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, skal have 
vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger 

optagelse på en ungdomsuddannelse. 3) Der skal 
finde en målrettet vejledning sted i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelserne med henblik 
på fastholdelse i uddannelsen.

Center for Strategisk Uddannelsesforskning har med 
en bevilling på godt 50 mio. kroner, hvoraf godt 40 
mio. kroner kommer fra Det Strategiske Forsknings-
råd, fået til opgave at belyse barriererne for gennem-
førelse af en ungdomsuddannelse. LP-modellens da-
tasæt udgør en fundamental basis for analyserne, og 
Center for Vidensbaseret Pædagogisk Praksis indgår 
i et samarbejde med Center for Strategisk Uddan-
nelsesforskning, hvor professor Thomas Nordahl er 
tilknyttet som en af ni internationale eksperter. I det 
følgende skal først ses på, hvad vi allerede ved om 
emnet.

Ungdomsuddannelse – eller ej

Den viden, vi i dag har om gennemførelse, bygger 
først og fremmest på faktuelle oplysninger fra offent-
lige registre (Danmarks Statistik og UNI-C), hvor de 
grundlæggende data har en meget høj validitet. De 
rent kvantitative oplysninger giver dog ingen forkla-
ringer på forholdene, herunder forskydninger over tid.

Gennem de seneste ti år har omkring 95 procent af 
en ungdomsårgang påbegyndt en ungdomsuddan-
nelse, men mange falder fra igen. I en beretning til 
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