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Ungdomsuddannelse til alle har været på den po-
litiske agenda i mange år, og der er enighed om, 
at der skal satses aktivt på at få flere gennem ud-
dannelsessystemet, hvis vi i Danmark skal være 
rustet til at møde globaliseringens muligheder og 
udfordringer. Men frafaldet er stort. Hver femte 
unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, 
og der er grund til at se på, hvordan vi kan hjælpe 
flere unge med at blive ”parate til uddannelse”. 
Denne artikel præsenter nogle af de vigtigste ud-
fordringer for de unge frafaldstruede og anbefa-
ler en bedre afklaring af deres uddannelsesvalg. 

Vores arbejdsmarked er under hastig forandring. De 
ufaglærte job forsvinder til lande, hvor arbejdskraften 
er billigere. Det er konsekvenserne af globaliseringen 
– og vi har sikkert kun set begyndelsen af det. Det 
er derfor nødvendigt, at langt flere danske unge får 
en uddannelse. Men som denne artikel viser, er de 
unges vej gennem uddannelsessystemet præget af 
mange omvalg og – for en stadigt stigende gruppe 
– også af deciderede frafald. 97,5 procent af en ung-
domsårgang begynder på en ungdomsuddannelse, 
men fire ud af fem er ikke parate til at komme sikkert 
i mål, og efter ti år har denne gruppe (20,9 procent af 
en årgang) stadig ikke fået afsluttet en ungdomsud-
dannelse. Forskning viser, at unge uden uddannelse 
er langt mere udsatte senere i livet (Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd 2011).

I denne artikel går vi bag de dystre tal fra frafalds-
statistikken og fortæller nogle af de unge frafaldstru-
edes historier, og vi ser på de største udfordringer, de 
unge møder. Endelig kommer vi med anbefalinger til, 
hvordan vi kan designe en indsats, der skal hjælpe 
flere unge sikkert igennem uddannelsessystemet. Vi 
sætter særligt fokus på tre indsatsområder: 1) De fra-
faldstruede skal hjælpes til en bedre afklaring, 2) der 
skal være bedre samarbejde mellem aktørerne på 
uddannelsesområdet, og 3) udvikling af et uddannel-
sesalternativ til de demotiverede unge skal udvikles. 

Artiklen er baseret på en stor undersøgelse gennem-
ført i 2011.1 Der er blandt andet foretaget dybdegå-
ende interview med 34 frafaldstruede unge fra fem 
udvalgte skoler. Vi har talt med unge fra htx, hhx og 

1 Undersøgelsen er en del af tænketanken DEA's projekt ”Hvor 
går vejen til 95 pct.?” og er refereret i rapporten Parat til ud-
dannelse – de unge frafaldstruede og deres uddannelsesrejse 
(DEA 2011). I projektet anvendes primært kvalitative metoder til 
at fremskaffe viden om de unge frafaldstruedes situation. Vi har 
lavet antropologisk feltarbejde på udvalgte skoler og foretaget 
dybdeinterview med i alt 34 unge i alderen 16-23 år, de fleste af 
dem har vi også mødt i deres hjem. En del af de interviewede 
har også vist os deres skoler og givet os et indblik i, hvordan 
deres hverdag på uddannelsen er eller har været. Derudover 
er der foretaget interview med otte lærere, fem studievejledere, 
fem ledere samt to psykologer, der har været tilknyttet en af de 
skoler, vi har besøgt. Vi har talt med unge fra såvel gymnasiale 
uddannelser som erhvervsuddannelser, og de er udvalgt i tæt 
samarbejde med studievejledere på de deltagende skoler. Alle 
respondenter er anonymiseret.
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