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Forord 

Vi håber, at publikationen kan bidrage til diskussioner på skoler om skole- og læringsmiljø. 
 
Publikationen er skrevet til erhvervsskolelærere og skoler, som er optaget af skole og læringsmiljø. Særlig 
har vi fokus på, hvad der kan være med at få flere unge til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Som en specifik målgruppe er de studerende på modulet Undervisningsplanlægning og didaktik i Den 
erhvervspædagogiske Diplomuddannelse. 
 
Vi vil gerne sige tak til både Lærerstandens Brandforsikring, som har været med til at finansiere projektet, 
og til de tre social- og sundhedsskoler, som lod os komme inden for. Skolerne gjorde et stort arbejde med 
at udvælge elever og skabe gode rammer for de møder, vi havde med eleverne. Tak til de ledere, som fandt 
tid til at mødes med os og give feedback på vores arbejde undervejs. 
 
 
 
August 2012 
 
Jette Larsen og Henriette Duch 
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Skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler  
Skole- og læringsmiljøet er vigtigt for at fastholde elever i uddannelse og få både stærke og svage elever til 

at have lyst til at være i uddannelse. Uddannelsesinstitutioner kan på organisationsniveau arbejde med 

skolemiljø, og både institutioner og den enkelte underviser kan have idealer for og medvirke til at skabe 

gode læringsmiljøer. For erhvervsskoler er det en udfordring både at være ungdomsuddannelse og at skulle 

uddanne til en praksis, og både at have en klar faglighed og være rummelig for at få de sidste med. Social- 

og sundhedsskoler har særlige potentialer i forhold til både at arbejde med sundhed som 

sygdomsforebyggelse generelt, som fastholdelse i uddannelse og som et grundlag for læring og fagligt 

indhold. Tilsvarende gælder i forhold til at arbejde med social trivsel og adfærd.  

Hvis skole- og læringsmiljøet er med til at motivere til og fastholde i uddannelse, er det interessant at vide, 

hvordan eleverne oplever, det er at være og lære på deres uddannelsesinstitution.  Oplevelserne kan pege 

på, hvorledes man kan udvikle skole- og læringsmiljøet med henblik på læring og fastholdelse og måske 

skabe et image, som tiltrækker elever og fastholder et uddannelsesperspektiv. 

Hvad bygger vi på? 
Materialet bygger på en interviewundersøgelse foretaget i foråret 2012 på tre social- og sundhedsskoler i 

Region Midt. Vi har interviewet ledelsesrepræsentanter og elevgrupper fra grundforløb på hver af skolerne. 

Det drejer sig primært om grundforløb, som er startet i januar 2012. Der står mere om elevinterviewene i 

præsentationen af disse. Samtalerne med ledelsesrepræsentanterne foregik i to runder og danner 

grundlaget for vores udvikling og diskussion af modeller for skole- og læringsmiljø. 

Skole- og læringsmiljø 
Alle er enige om, at de rammer, som undervisningen foregår under, betyder noget for læringen. Det 

betyder formodentlig også noget for, hvorvidt man forbliver i uddannelsen, når man taler om ikke-lovpligtig 

uddannelse for unge og voksne. Skole- og læringsmiljøet bliver derfor af afgørende betydning, også når 

man taler fastholdelse. Vi vil i det følgende forstå skolemiljø som det miljø, der tegner hele skolen: De ydre 

rammefaktorer som økonomi, lærerkompetencer, støtteordninger, fysiske rammer og generelle værdier og 

samværsformer. Læringsmiljø vil vi forstå som det, der tegner selve undervisningssituationerne, didaktiske 

forhold, klasseledelse, relationer mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes på holdet.1 

Overgangen mellem skole- og læringsmiljø er glidende, og de forskellige dimensioner spiller dynamisk 

sammen. 

Læringsmiljø og skolemiljø kan også have betydning for, om de unge overhovedet vælger uddannelsen, og 

hvilke unge der gør. Udvikling af miljøet kan således have betydning for erhvervsskolernes image.  

Skole- og læringsmiljø i et samfundsperspektiv 
Der er mange krav til, hvad en social- og sundhedsskole skal: En social- og sundhedsskole skal uddanne en 

fremtidig arbejdskraft til at løse velfærdsopgaver som social- og sundhedshjælpere, social- og 

sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. En social- og sundhedsskole skal uddanne til 

beskæftigelse i en branche, hvor der sker opgaveglidninger, så de ansatte i fremtiden skal løse flere og 

                                                           
1
 Inspireret af Nordahl: Lp-modellen, f.eks. i Andresen, B og Nordahl, T: LP-modellen – forskningsindsats og første 

resultater. PPT 2009, 6, 386-394 
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mere komplekse opgaver. Skolen skal være med til at løfte den politiske målsætning om, at 95 % af en 

årgang skal have en ungdomsuddannelse og at 60 % skal have en videregående uddannelse.  

Samfundsmæssige, politiske og fagpolitiske ønsker og krav til skolerne er rammesættende for, hvorledes 

der inden for de økonomiske og konkurrencemæssige vilkår skal og kan arbejdes med skole- og 

læringsmiljø. 

Skole- og læringsmiljø i et underviserperspektiv 
Den enkelte underviser skal udvikle læringsforløb og didaktisk forstå og begå sig i de dilemmaer, som findes 

i det erhvervspædagogiske spændingsfelt mellem skole, praksis og samfund. Skolemiljøet er til dels et vilkår 

for underviseren, men underviseren er også en aktiv og betydningsfuld del af dette og har mulighed for at 

påvirke og udvikle det. Læringsmiljøet er væsentligt for undervisningen, og derfor er et analytisk blik på 

dette centralt for at kunne handle i og udvikle på det.   

Skole- og læringsmiljø på erhvervsskoler 
På baggrund af analyser af ledelsesinterview på tre social- og sundhedsskoler har vi udviklet modeller til at 

beskrive skole- og læringsmiljøer. Vi har foretaget tre semistrukturerede interview med i alt fem ledere. 

Data er derefter analyseret og modellerne udviklet. På efterfølgende møder har vi præsenteret og 

diskuteret modellerne med ledere fra de tre skoler og derefter justeret modellerne. Hensigten er, at 

modellerne kan fungere som diskussionsramme på skolerne og i den erhvervspædagogiske 

diplomuddannelse. Det er et bud på en tænkestruktur. Den første model kan bruges for erhvervsskoler 

generelt. 

Model 1: Model for skole- og læringsmiljø på erhvervsskoler generelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole- og læringsmiljø på erhvervsskoler kan beskrives ud fra to krydsende akser. Vi vil først beskrive de 

enkelte akser og derefter give eksempler på udmøntninger. Eksemplerne er konstrueret på baggrund af 

empirien. 

Øverst på den lodrette akse i modellen har vi skole. Her fokuserer man på at være en skole og tænker 

læring i en skolastisk tradition. Nederst på den lodrette akse er praksis. Praksis betyder, at branchen og 

erhvervet er det centrale. Erhvervsskolen skal uddanne eleverne til at mestre praksis. Derfor vil 

         Skole  

  

   

Rummelighed     Faglighed  

    

  

         Praksis  

 



 

5 
 

læringsmiljøet tage udgangspunkt i virkeligheden uden for skolerne, og eleverne vil arbejde med 

udgangspunkt i en praksis både i teoretisk stof og i måder at arbejde med stoffet på. 

På en erhvervsskole med et skolemiljø med vægt på skole vil signalere man uddannelse gennem artefakter 

som traditionelle faglokaler, mens en erhvervsskole med vægt på praksis vil vægte artefakter fra erhvervet. 

Det kan være hospitalssenge og uderum til børns leg. 

Til højre på den vandrette akse står faglighed. Faglighed i den forståelse, at her vægtes det faglige niveau 

højt. Indholdet er i centrum. Det centrale er, at man opnår høje faglige mål. Det kan f.eks. være høj kvalitet 

i plejen eller højt niveau i et grundfag.  

Den venstre side af aksen kalder vi rummelighed. Miljøet skal her signalere, at her er rart at være og plads 

til alle. Begrebet rummelighed anvendes i litteraturen på mange forskellige måder og til tider synonymt 

med inklusion. Når et miljø bevæger sig langt ud af den akse, kan man diskutere, hvornår uddannelse bliver 

til socialt arbejde2. Vi kunne også have anvendt begrebet socialpædagogik frem for rummelig, men det 

rejser en lignende debat. Rummelighed er for os det brede begreb, som både kan rumme debatten om, 

hvornår der er tale om socialpædagogik frem for undervisning, og diskussionen om, hvorvidt eleverne 

oplever skolen som et lære- eller et værested.3 

Akserne giver fire udfaldsrum i modellen. En erhvervsskoles miljø vil altid indeholde elementer fra alle 

udfaldsrum og vil derfor som en ’amøbeagtig’ figur brede sig ind over rummene. Det er ikke sikkert, at 

skolemiljøet og læringsmiljøet placerer sig identisk i modellen. I det følgende vil vi give eksempler på 

indholdet i de enkelte udfaldsrum.  

Mellem skole og faglighed 

En erhvervsskole, der vægter skole og faglighed, vil i skolemiljøet have traditionelle skoleartefakter som 

tavler, skoleborde og -stole, udsmykninger på gangene, velindrettede faglokaler og biblioteket.  

F.eks. hører vi i et interview, at en erhvervsskole i princippet ikke skiller sig ud fra andre former for 

ungdomsuddannelser, og at én indgang på en erhvervsuddannelse ikke er anderledes end en anden 

indgang, men faglighederne forskellige, og derfor vil faglokaler være centrale. Det vigtige er, at skolemiljøet 

signalerer, at det er en skole. I den forståelse kan en vision være at skabe et skolemiljø med gode fysiske 

rammer for fagene. Det kan være gennem moderne faglokaler, IT, teknologi, bøger, plancher på væggene 

osv. 

Mellem skole og rummelighed 

Et eksempel på en position mellem skole og rummelighed er en erhvervsskole, der vægter, at skolen skal 

være rummelig og tage udgangspunkt i at kunne håndtere de særlige problemer, som en række elever har. 

Grundsynet er alles ret til og mulighed for gode skoleoplevelser, og den faktiske elevgruppe fordrer en 

indsats inden for rummelighed. 

 

                                                           
2
 Larsen, Lene: Når uddannelse bliver til socialt arbejde. I: Dansk pædagogisk tidsskrift, februar, 2012. 

3
 Larsen, Jette og Henriette, Duch: Den inkluderende erhvervsskole. I: Larsen, Jette (red.): Vinkler på 

erhvervspædagogikken. Erhvervsskolernes Forlag, 2012. 
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Lederen på en sådan skole beskriver det som, at udgangspunktet er, at skolen må møde eleverne, hvor de 

er. Alle elever skal have en god oplevelse af at gå på skolen. Underforstået, at det har målgruppen ikke i 

forvejen. At eleven føler sig tilpas i miljøet og tror på, at uddannelse er en mulighed, er vigtigere, end at 

eleven skal uddannes til et erhverv. Skolen har et ansvar for, at alle kan få en uddannelse, og må derfor 

være rummelig. Skolen bør give alle en chance og gerne en god oplevelse af at gå i skole. Faste rammer kan 

være en hjælp for de elever, som har brug for særlig støtte. De skabes gennem få faste undervisere på et 

hold og gennem faste strukturer på dagen. På den måde kan nogle af de unge med særlige udfordringer 

rummes.  

Lederen her har en vision om at udvikle et supportteam, som skal håndtere og udvikle skolemiljøet i forhold 

til de problemstillinger, som ikke kan og ikke skal kunne håndteres i klasserummet. Der er ifølge hende for 

mange og for store problemer til, at den enkelte underviser kan løfte opgaven alene. Supportteamet skal 

bestå af skolens støttepersoner som vejledere, coaches, psykologer og mentorer, af pædagogisk support, it-

support og bibliotekarer som alle er eksperter på generelle problemstillinger og kan støtte og rådgive 

underviseren. De socialpædagogiske og –psykologiske problemer hos skolens elever er af et så stort et 

omfang, at der skal være et organisatorisk tiltag at arbejde hermed frem for et individuelt undervisertiltag. 

Vha. supportteamet kan der skabes mulighed for, at lærerne kan arbejde med et læringsmiljø i 

udfaldsrummet mellem skole og faglighed, men at skolen som organisation løfter opgaven i udfaldsrummet 

mellem skole og socialpædagogik, så underviserne ikke skal løfte denne opgave i klasseværelset alene. 

Mellem praksis og rummelighed 

I udfaldsrummet mellem praksis og rummelighed vil en skole vægte at arbejde med miljøer, der er 

praksisrettede, bl.a. fordi eleverne kan have dårlige erfaringer med og ringe forudsætninger for skolastisk 

læring.  

En leder taler om, at skolen skal indrettes med henblik på at skabe rammer for andre måder at lære på. Det 

kan være uderum, sofaområder, natur i nærheden, værksteder og øverum, som er tæt på den praksis, 

uddannelsen uddanner til. Det vigtige er et skolemiljø, som eleverne har lyst til at være i og kan trives i.  

For denne leder er det en vision at udvikle eftermiddagstilbud med henblik på at udvikle et skolefællesskab. 

Tilbuddene kan være mangfoldige og kreative og give sundhedsmæssige muligheder. F.eks. tilbydes nu 

rakubrænding, produktion af smykker og bordfodbold, og eleverne kan få et bevis for, at de har deltaget, 

fordi det er vigtigt for dem også af have andre erfaringer med sig, når de skal begå sig i praktikken og 

senere job.  

En anden leder har en vision om, at skolen følger med eleverne uden for skolens område, hvis det er her, 

elever oplever problemer. Da det for nogle elever er en stor barriere at tage bussen til praktikstedet og 

træde ind ad døren i nye sammenhænge - f.eks. hos en borger - er visionen, at nogle elever skal have tilbud 

om at følges med en lærer den første dag. Hvis barrieren for en uddannelse ligger her, så er det opgaven.  

Mellem praksis og faglighed 

I det sidste udfaldsrum, som ligger mellem faglighed og praksis, er pointen, at fagligheden er i fokus, og at 

fagligheden bedst udfoldes i rammer, som er så tæt på praksis som muligt.  
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En leder siger, at hvis elever skal lære at tage børn med ud i naturen, så skal de selv ud i deres skoletid. Når 

elever skal lære om forflytninger, så skal det gerne være på det nærliggende plejehjem, fordi situationen og 

de teknologiske muligheder der er anderledes end i et øvelokale. De forskellige fagligheder skal have 

optimale muligheder for at arbejde tæt på praksis. 

Lederens vision er, at institutionen bærer præg af praksis. Der er artefakter, som f.eks. signalerer, at her er 

tale om en indgang, der arbejder med børn. Det kan også være, at uddannelsesinstitutionen er bygget 

sammen med en eller flere øvelsesinstitutioner, såsom børnehave eller plejehjem. 

De fire udfaldsrum som analyseredskab 

I praksis finder skolerne en balance mellem udfaldsrummene, og det er også sådan, skolelederne har fortalt 

om udfordringer omkring at få alle med på erhvervsskolerne. Skolelederne i interviewene var optaget af 

forholdet mellem rummelighed og faglighed, skole og praktik.  

Vores intention er, at modellen for skole- og læringsmiljøet på erhvervsskoler kan anvendes analytisk. Den 

kan pege på forskellige tilgange til miljøet. Modellen kan tilbyde en struktur på diskussioner af, hvorledes 

man som organisation og som underviser ønsker at udvikle miljøet. Det kan danne baggrund for den 

didaktik og pædagogik, som udmøntes, og dermed for skole- og læringsmiljøet i praksis. 

Skole- og læringsmiljøs særlige karakter på social- og sundhedsskoler 
Model 1 er ment som et generelt analyseredskab for erhvervsskoler. Social- og sundhedsskoler har 

derudover to særlige tematikker. Den første tematik handler om det sociale i uddannelsen. Det er et krav i 

uddannelsen, at eleven opnår nogle sociale kompetencer, og for nogle elever er det en nødvendighed, at 

de lærer sociale kompetencer for at kunne begå sig i en senere praktikplads. 

Den anden tematik handler om sundhed i uddannelsen. Egenomsorg er f.eks. en del af uddannelsen, så 

eleverne skal både som individer kunne håndtere egenomsorg og have faglig viden herom.  

Så både hvad angår det sociale og sundhedsaspektet, er der ét perspektiv, som handler om, at skolen skal 

være rummelig, så alle elever kan inkluderes, og et andet perspektiv, som handler om sundhed og det 

sociale som et fagligt område. 

Det sociale 

I det sociale ligger ifølge lederne bl.a. at lære eleverne en ordentlig omgangsform. Det kan også være, at 

eleverne skal lære at tale én ad gangen i undervisningen. En af lederne fortæller om, at skolen griber ind i 

og løser konflikter mellem eleverne med det samme med henblik på, at der skal være en god 

klasserumskultur. Underviserne skal vise eleverne, hvordan man i praksis løser en konflikt.  

En anden leder siger, at skolen skal være præget af en holdning og en stemning gennem underviserne. Der 

skal være rummelighed og anerkendelse, man skal føle sig godt tilpas, alle skal ses og høres. Eleverne skal 

arbejde med andre mennesker, og derfor skal de møde lærere, som er rollemodeller for, hvordan man kan 

møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. Det kræver ifølge lederen måske noget særligt af 

lærerne. På denne skole er underviserne på grundforløbet ansat, fordi de godt kan lide unge mennesker. De 

skal tro på, at alle kan og vil noget, og ikke være ”skolelæreragtige”. Lederen siger, at når man skal arbejde 

med mennesker, så handler det om, hvordan man agerer, og derfor er samarbejdsrelationer vigtige. 
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Vi vil kalde det social i almindelighed, når det handler om at være social på en måde, som kræves i alle 

sammenhænge og ikke netop denne uddannelse. Den form for socialitet, som vi alle i mange 

sammenhænge har brug for - på arbejdspladsen blandt kolleger og forskellige former for 

kunder/studerende/aftagere, i familien, blandt venner og i løsere relationer i f.eks. fritidsaktiviteter. Det 

særegne på en social- og sundhedsskole er, at man i undervisningen kan arbejde med det sociale i 

almindelighed i en kontekst, hvor det også udgør det faglige indhold. Eleverne - både de stærke og svage - 

skal trives socialt for at gennemføre uddannelsen. Det er et synspunkt i interviewene, at elevernes 

indbyrdes relationer og relationerne til underviserne er afgørende herfor.  

Uddannelserne på social- og sundhedsskolerne rummer også indholdsmæssigt det sociale, som vi vælger at 

kalde for social i uddannelse. Model 2A er en model for skole- og læringsmiljø for det sociale. 

Model 2A: Model for skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler: Det sociale 

 

 

 

 

 

 

Samspillet mellem det sociale i almindelighed og det sociale i uddannelse finder vi interessant. I 

interviewene hører vi om skolernes arbejde med konflikthåndtering. Vi hører også om arbejdet med at lære 

eleverne at møde hinanden, og at skolen lærer at møde eleverne på en etisk og respektfuld måde. Og vi 

hører, at læreren er og skal være rollemodel. Skolerne ser det som hensigtsmæssigt og måske ligefrem 

naturligt, at det sociale i almindelighed og det sociale i uddannelse hele tiden spiller sammen. En leder, som 

også underviser, fortæller, hvordan han hele tiden fagligt og didaktisk arbejder med at koble de to sider. 

Man kan tale om, at de to sider af det sociale har en fællesmængde, som vist i figur 2.B. Når eleverne f.eks. 

skal arbejde med evaluering af deres sociale kompetencer, så ligger det i fællesmængden. Og når der 

arbejdes med konfliktløsning på holdet, som samtidig i undervisning undervises i fx konflikttrappen, så er 

der en fællesmængde. Men der kan være elementer af det sociale i almindelighed, som ikke er 

uddannelsesfagligt indhold. Omvendt kan der være fagligt indhold, som ikke bidrager til elevens sociale 

udvikling i almindelighed. 

Model 2B: Model for skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler: Det sociale 
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Lederne udtrykker, at det er en selvfølge, at der i skole- og læringsmiljøet sker en kobling, så 

fællesmængden bliver tydelig, og de potentialer, som ligger i koblingen træder frem.  

Måske er det lettest at koble det sociale i almindelighed og det sociale i uddannelse, når man som 

underviser har det sociale som fagligt område. Men det kan også være, at andre indgange kan lære af de 

potentialer, som vi finder på social- og sundhedsskolerne.  

Sundhed  

I vores analyser finder vi det hensigtsmæssigt at indføre en skelnen mellem, hvad vi vil kalde sundhed i 

almindelighed og sundhed i uddannelse, se model 3A. En skole arbejder med sundhed i almindelighed, når 

eleverne tilbydes morgenmad, fordi eleverne ikke har spist, inden de møder i skolen. Så kan skolen 

fastholde elever gennem tilbud om gratis morgenmad, hvormed flere kan honorere skolens krav. Andre 

eksempler kan være, at skolen ikke har sodavands- og slikautomater, fordi det ikke er sundt, og skolen har 

et ernæringsmæssigt rigtigt udbud i kantinen. Sundhed i almindelighed er med andre ord sundhed med 

henblik på sygdomsforebyggelse, på fastholdelse i uddannelse og som et grundlag for læring. 

Model 3A: Model for skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler: Sundhed 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed i uddannelse er, når eleverne arbejder fagligt med området. Det kan f.eks. være som et specifikt 

tema, eller det kan være som element i andre temaer. Det kan være naturfag, som regner på 

ernæringsværdier. Det kunne også benævnes som sundhed i fag. 

I interviewene hører vi forskellige holdninger til, om sundhed i uddannelser på en social- og sundhedsskole 

skal komme fysisk til udtryk i skolemiljøet. Dette kan også tematiseres i udfaldsrummene i model 1.  

Der er forskel på, i hvor høj grad og på hvilke måder sundhed manifesterer sig i de fysiske rammer. En leder 

fortæller, at idræt prioriteres i form af ekstra idrætstimer til eleverne. En anden leder beretter om 

bevægelse i undervisningen, med henblik på elevernes koncentration og mulighed for at deltage i 

undervisningen.  

  

 

Sundhed i almindelighed  Sundhed som uddannelse  
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Lederne siger, at sundhed i almindelighed og sundhed i uddannelse hænger sammen og tænkes sammen i 

skole- og læringsmiljøet. Det kan være, at den gratis morgenmad integreres i sundhed i uddannelse, og 

bevægelse integreres i uddannelsen med henblik på faglighed omkring sundhed i uddannelsen. Som i 

omtalen af det sociale ovenfor, er der på social- og sundhedsuddannelser et potentiale for at få de to sider 

til at hænge sammen. Måske har undervisere med sundhed som et fagligt område særligt gode 

forudsætninger herfor. Der er en mulighed for at skabe synergi om en fællesmængde mellem sundhed i 

uddannelse og sundhed i almindelighed, se model 3B.  

Model 3B: Model for skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler: Sundhed 

 

 

 

 

 

 

Forhold i skole- og læringsmiljø, der motiverer og værdsættes 

- Et blik ind i grundforløbselevers tanker om deres skole 

Dette afsnit er skrevet på baggrund af 6 fokusgruppeinterviews med op til 8 elever på tre forskellige SOSU-

skolers grundforløb; to grupper fra hver skole. Grupperne repræsenterer forskellige grundforløbspakker; de 

fleste elever havde været på uddannelsen i to-tre måneder, enkelte i et år på 60-ugers grundforløb, da de 

blev interviewet. Der er tale om elever optaget i januar. 

Vi kan sige mest om, hvad eleverne lægger vægt på i forhold til det nære læringsmiljø. Skolemiljø i et 

bredere perspektiv fremstår ikke så væsentligt eller entydigt. 

Indledningsvis vil vi sige noget om elevers mål og mening med uddannelsen. Det kan give et billede af 

baggrunden for, hvordan de oplever skolen.  

I interviewene drager eleverne løbende sammenligninger med de skoleformer, de har erfaringer med. Dvs. 

folkeskolen og for en del elevers vedkommende også afbrudte ungdomsuddannelser, f.eks. grundforløb på 

tekniske skoler, handelsskoler eller gymnasiale uddannelser. De taler på baggrund af meget forskellige 

individuelle historier og med forskellige tilgange til det at gå i skole. 

Vi forsøger at præsentere elevernes udsagn sådan, at det, som fremtræder med størst betydning, kommer 

først. Derudover beskæftiger vi os først med det nære: Samværet og undervisningen på det enkelte hold, så 

med skolemiljøet og endelig med de overvejelser om image, som eleverne italesætter som svar på vores 

spørgsmål om, hvad deres venner siger til, at de går på en social- og sundhedsskole. 

Vi har ikke gjort forsøg på at finde systematiske forskelle mellem skoler eller mellem elever fra hhv. kortere 

eller længere grundforløb; materialet er for spinkelt til at gøre dette forsvarligt.  Udsagnene tjener mest til 

 

Sundhed i 

almindelighed 

Sundhed i 

uddannelse 
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eksemplificeringer af generelle tematikker. Vi vil på den anden side heller ikke ensliggøre, men vise 

forskelligheder, som både kan bero på tilfældigheder og på, hvilke skoler eleverne går på. Det kan også 

afhænge af, hvilke forløb de går på (f.eks. 20- eller 60-ugers), hvor længe de har gået på skolen, de enkelte 

elevers baggrund og mål og samspillet i de enkelte interviews. 

I det følgende benævnes skolerne A, B og C.  

 

Mål og mening med uddannelsen 
Vi var interesserede i, hvad der fik eleverne til at søge ind, og om det havde sammenhæng med skoleimage 

og konkret viden om den enkeltes skoles miljø og profil.  Men interviewene viser, at hvorvidt eleverne 

kommer på social- og sundhed og netop på denne skole i regionen i høj grad beror på andre 

samfundsmæssige og strukturelle forhold.  For de elever, vi har interviewet, er der kun i begrænset omfang 

tale om egentlige valg eller i hvert fald valg inden for et begrænset mulighedsrum. Der var påfaldende 

mange, der præsenterede det som, at de nærmest var ’båret’ eller ’tvunget’ ind på uddannelsen, f.eks. som 

den eneste mulighed, når de var på kontanthjælp. Det kan muligvis bero på, at der var tale om elever fra 

januaroptag. Der var ikke mange, der sagde, at de ville være social- og sundhedshjælper eller social- og 

sundhedsassistent, men valget af grundforløb blev præsenteret som en (mere eller mindre tåget) genvej til 

noget andet, især til at blive pædagog eller sygeplejerske. Der er ofte tale om social- og 

sundhedsuddannelser som løsning, når man ikke kan/vil/er så god til det boglige og måske først har forsøgt 

sig på en gymnasial eller merkantil uddannelse.  Endelig er det for nogle en oplagt vej at gå i det miljø, de 

kommer fra; de har både venner og familie, der går eller har gået på social- og sundhedsskoler. Nedenfor 

illustreres med grupperede elevcitater. 

I nogle af de grupper vi talte med, var der overvægt af folk, der var placeret/henvist fra kontanthjælp: 

 ”Jeg var på kontanthjælp. Jeg blev smidt herud, jeg havde valget mellem malerskole og SOSU.  Man 

skal starte på den uddannelse, der starter først, og jeg ville helst arbejde med mennesker, men det 

var ikke noget, jeg vildt meget havde lyst til, men det er blevet bedre efterhånden.” 

 ”Jeg var også på kontanthjælp, det andet jeg kunne var frisør, men der var kvote, så der kunne jeg 

ikke komme ind, men en social- og sundhedsuddannelse kunne jeg jo altid bruge, sådan i min 

hverdag. Uanset om jeg stopper efter grundforløb, er den brugbar.” 

 ”Jeg var på kontanthjælp, men jeg ville arbejde med mennesker, så det er herude; men jeg nåede 

faktisk at tage et grundforløb som maler.”  

 ”Jeg blev henvist fra jobsøgning, tog chancen og startede, jeg vil gerne arbejde med børn og unge 

eller handicappede.” 

 

En del har afbrudte forløb bag sig, som de kan nævne som en personlig fiasko eller blot som noget, de har 

skullet gå på: 

 ”Jeg har altid godt kunnet lide børn, jeg har været i FDF, gik på htx i to år, men det løb over hovedet 

på mig.” 

 ”Jeg ville være sygeplejerske og fandt ud af, at det kunne jeg også blive her. Jeg kiggede efter 

skoler, hvor det var knap så hårdt som på hg, og hvor man kunne blive det. ” 
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Mange forestiller sig som nævnt at ende med en videregående uddannelse:  

 ”Jeg vil være pædagog, jeg vil hjælpe dem med samme problemer, bruge mine personlige 

erfaringer. Så er det bare den vej, man skal, hvis man vil være pædagog.” 

 ”Jeg har to drømme: Veterinærsygeplejerske eller unge med problemer.” 

 ”Jeg vil gerne være sygeplejerske, men det tror jeg ikke helt, at jeg har hjerne til.” 

 ”Jeg vil noget med mennesker, jeg kan lide praktisk arbejde, ikke som i gymnasiet og bare sidde 

foran computeren, jeg vil være redder.” 

I den anden ende af spektret har mange en mor, søster, moster eller veninder, der har gået på social- og 

sundhedsskoler. Uddannelsen var noget kendt, selvfølgeligt og integreret i deres miljø, tilsyneladende uden 

valget har krævet igennem den store personlige refleksion. 

 ”Min moster har gået på grundforløb, jeg var på infomøde og syntes, at det lød som en god skole, 

jeg havde det godt, det var også praktisk, ikke så bogligt.” 

 ”Min storesøster går her, og jeg har hørt de samme gode ting: Det sociale, kost og motion, også 

noget man kan bruge for sig selv.” 

 ”Min tante sagde, at hendes datter går her, og de kommer nemt til at lære dansk, så jeg kunne gå 

på SOSU og så vælge min vej.  Jeg vil være sygeplejerske.” 

 ”Jeg så ”Return to Paradise” om Mexico, og tænkte: Det vil jeg gerne, hvilken vej skal jeg så ind på – 

så sagde min mor, at så var det SOSU, jeg troede bare, at det var lal, men min klasse fungerede 

med det samme.” 

 

På A-skolen har en del af eleverne gået på et kombi-forløb mellem 10. kl. og social- og sundhedsskolen: 

 ”Jeg har gået på kombi-forløb, jeg har også gået på produktionsskole, men ville ind på pædagog-

faget, jeg har hørt godt om skolen: At det var godt socialt, med gode lærere, at man lærer nogen 

gode ting.” 

 ”Jeg gik også på kombi-forløb og har ADHD, og vidste ikke, hvad jeg ville.” 

 

En enkelt elev udtrykker direkte interesse for at passe ældre, repræsenteret af hendes bedstemor: 

 ”Jeg var i gang med frisøruddannelsen, men fik allergi efter 1½ år. Mange veninder går på SOSU, og 

jeg kan godt lide at passe min bedstemor.  Veninderne sagde, at man fik god undervisning her.” 

Eleverne har, som det fremgår af citaterne, mange forskellige grunde til at gå på grundforløbet. Vi vender 

tilbage til dette senere i en diskussion af betydningen af image i forhold til elevernes valg af uddannelse.  

 

Rummelighed – at kunne være der  
Indledningsvist vil vi fremhæve, at skolernes rummelighed er af stor positiv betydning for eleverne. 

Nedenfor er det illustreret med udsagn fra elever fra B-skolen, der fortæller om, hvor positivt overraskede 

de er blevet over, hvor socialt inkluderende skolen er. Eleverne har forskellige baggrunde og pointer, men 

de er enige i, at man på skolen bliver inkluderet i et varmt og åbent fællesskab: 
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”Det er anderledes end i folkeskolen, hvor man var snobbet med tøj, og hvis man var anderledes. Her er det 

modsat, med godt sammenhold, med plads til alle.” 

”Det er meget anderledes end hg; her bliver der taget kærlig hånd om én, for man skal have det godt, man 

skal være mere social, det giver nogle helt andre timer.” 

  

”Vi starter morgenen med at synge en sang og give et kram. Det sker ikke på så mange andre uddannelser. 

Det føles bare så godt. Man savner det, hvis man ikke kommer i skole.” 

En ung mand, der har været arbejdsløs, siger: 

”Før blev man anset som social taber, her kan man starte på en frisk, her er man modtagelig for alle 

mennesker. Her kan man være sig selv, sige sin mening, og ikke bare stille en facade op.” 

 

Undervisningsrummet - mellem uddannelse og omsorg  
Eleverne fortæller på mange måder om undervisningsrummet. Vi har grupperet udsagnene om 

læringsmiljøet omkring temaer, som vi har lyttet og analyseret os frem til.  Temaerne taler sig ind i de 

samme diskussioner som lederinterviewene, selvom der er forskellige snitflader i forhold til modellerne 

beskrevet tidligere. 

Det første tema i denne fremstilling handler om elevernes behov for omsorg, det næste om, hvordan de ser 

på uddannelsens vægtning af personlig og social udvikling i forhold til faglig udvikling. Disse to temaer 

belyser balancen mellem rummelighed og faglighed i model 1 fra elevernes vinkel. Arbejdet med egen 

social udvikling værdsættes af mange.  

Efterfølgende præsenterer vi et tema om klassisk faglighed i forhold til temaarbejde og et om 

læringsmåder. De kan til dels paralleliseres til diskussionen omkring skole og praksis i model 1. 

Endelig kommer et tema om, hvad eleverne siger om klasseledelse. 

 

Behov for omsorg: Støttemuligheder og at blive set 

Betydningen af det rummelige; at miljøet opleves inkluderende, går igen i mange udsagn. Det ses bl.a. ved, 

at den støtte den enkelte kan få, fremhæves af eleverne og tillægges stor positiv betydning.  Tilsvarende 

fremhæver eleverne oplevelsen af, at lærerne interesserer sig for den enkelte og hendes problemer. 

 

Flere elever på A-skolen fremhæver som vigtigt og positivt, at der er let adgang til støtteforanstaltninger, at 

støtten er en integreret del af undervisningen, at den kommer af sig selv og med det samme. 

”Man får meget hjælp fra skolen: It, bærbar, lektiecafé, støtte til at få hjælp af lærerne; det er godt ved 

skolen. De vil gerne være stolte af os, støttehjælpelærer kommer og hjælper i et par timer, vi kan også bede 

om lektiehjælp.”  

 

Også på B-skolen fremhæves støttemuligheder som noget af det bedste: 
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”Al den støtte der er. Der er støttehjælper, en psykolog. En der kommer og snakker med os, hvis de kan se, 

der er noget. Vi har coach, kontaktlærer og skrive-læsevejleder… Man har ikke en chance for at 

argumentere for at droppe ud her, og man kan ikke sige, det var fordi, lærerne var irriterende. Det kommer 

an på én selv.” 

 

En gruppe elever udtrykker, at det er for meget med al denne omsorg: 

”De snakker ned til os, f.eks. til introduktionen: ”Vi skal nok tage hånd om problemerne”.  Hvad med at 

peppe os lidt op i stedet? ”Vi skal have alle med”. ”Vi har altså ikke alle børn eller depressioner.” 

Udover støttekorpset fremhæves lærere, der ser og interesserer sig for eleverne som afgørende positivt. At 

lærerne ”er til at snakke med” og engagerede. Eleverne på A-skolen oplever, at de altid kan snakke med de 

enkelte lærere, som er gode til at finde tid. ”De sætter bare de andre i gang med opgaver.”  

”Lærerne her deltager med liv og sjæl, og siger, at det er dejlige unge mennesker og kollegaer i modsætning 

til i 9. kl., hvor lærerne bare var der for at lære én noget.”  

 

Eleverne siger også, at det giver tryghed, at lærerne selv skal være med i de øvelser, de laver, og f.eks. kan 

være midtpunkt i leg. 

Noget lignende siges i B-skolen, hvor lærernes engagement i eleverne bliver fremhævet: 

 ”Vores lærere er kanonfede, lærerne er engagerede i, hvad man laver.”  

 

Lærerne får æren for, at der er rart at være. De indgår i fællesskabet, giver kram og massage og giver plads, 

hvis nogen vil sige noget. 

 

Personlig og social i forhold til faglig udvikling  

På forskellig vis diskuterer eleverne, hvad det er for en udvikling og læring, der lægges op til på skolerne.  

Indholdet i undervisningen tematiseres af eleverne på A-skolen i høj grad som personlig og social udvikling. 

Eleverne er positivt overraskede over det sociale og finder ”at skolen er noget andet end skole”. De 

fremhæver arbejdet med den personlige udvikling og det indbyrdes gode forhold: 

”Jeg var skoletræt: Men det her er ikke en skole, men du får alligevel noget i hovedet, vi arbejder meget 

med egne kompetencer, vi sætter vores mål; f.eks. i motion: At kunne nå gulvet. Vi opbygger selvtillid, 

nogle havde for meget, nu har alle sammen tilpas.” 

 

”Det gode ved at gå på skolen er at samarbejde, at lære hinanden at kende.” 

 

På spørgsmål om, hvad de synes om balancen mellem det faglige og det personlige, kommer snakken i høj 

grad til at handle om det personlige. Eleverne siger, at det er godt, at de lærer at sætte mål, at flytte 

grænser, at kunne tackle tingene, bare at kunne snakke med folk, og at lære sig selv bedre at kende. En 

pige mener, at det virker som magi, hvor man ikke lægger mærke til, at man selv flytter grænser; og f.eks. 

en dag bare går ind og siger ”halløj”. 

Eleverne forklarer, at de personlige ændringer sker på grund af støtten og trygheden, hvor man oplever, at 

man godt kan klare det og blive tilfreds med resultatet. 

Det faglige tematiseres ikke som noget selvstændigt, men som integreret i det personlige og sociale: 
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”Vi får menneskelig indsigt, mulighed for at lære andre mennesker at kende, vi bliver undervist heri, at 

være sammen med nogle, der har et fælles ønske om at arbejde med mennesker.” 

I citatet ser vi således et syn, der værdsætter den rummelige og alment udviklende skole, men som også ser 

social- og sundhedsfagligheden som indeholdt i arbejdet med at udvikle sig personligt og socialt. Eleverne 

ser en sammenhæng mellem det sociale i almindelighed og det sociale i uddannelse jf. model 2A og 2B. 

Klassisk faglighed i forhold til temaarbejde 

Nogle af eleverne fra C-skolen er modsat optaget af, om de nu får faglighed nok, og nogle er forvirrede over 

temaundervisningen, der går på tværs af traditionelle fag og discipliner. Under interviewet havde de en 

engageret og tilbagevendende diskussion, hvor der blev argumenteret for og imod, også i forhold til 

værdien af at få udtalelser kontra karakterer. 

”Jeg tænkte, at man skulle have psykologi, altså mange fag. Det har man slet ikke. Det er meget 

uoverskueligt. Det er mere blandet. F.eks. så er det psykologi, så er det hygiejne. Men vi har dansk og 

samfundsfag som egentlige fag.”  

 

”Jeg lægger ikke mærke til, at vi har faget. Man kommer ikke herfra med så meget viden, for man ved ikke, 

hvornår det er godt at høre efter.”  

”Jeg kommer fra HF og savner at have lektier og mere faste rammer for ”det her skal du aflevere, det her får 

du noget ud af”. Fagene er ’pakket mere ind’, vi går ned i niveau. Vi mangler karakter og pensum.” 

Andre elever imødegik efterlysningen af mere traditionel fagopdelt undervisning med karakterer 

synspunkterne og argumenterede modsat, både i forhold til fagopdeling og karakterer. Først det sidste: 

”Karakterer er mærkelige at få, en udtalelse er bedre. Hvis man får 7, siger det kun, at noget kunne være 

bedre, men ikke hvad.” 

Men andre havde det modsat og ønskede sig et tal: 

”Nej, en udtalelse siger ikke noget. Det kan lyde efter en udtalelse, som om det er helt vildt godt, men får 

man så en karakter, siger den noget andet.” 

Nogle af de samme, der ønskede sig en anden fagstruktur og karakterer mm., syntes også, at 

undervisningen gik for langsomt: 

”Jeg har tit hovedpine, fordi det går så langsomt. Nogle af lærerne holder så lange pauser og snakker så 

langsomt, man falder i søvn. Vi bruger 30 min på 5 minutters indhold. Og intro i 14 dage.” 

En pige gik ind og argumenterede mod ønsket om hurtigere, fagopdelt undervisning, med lektier, bøger og 

karakterer: 

”Her kan jeg være med; der er ikke lektier konstant, jeg kan komme ind og få succes.  Det er ikke alle, der er 

på dit niveau. Hjernen aktiveres på en anden måde her. Det er rart at kunne være med, når det er længe 

siden, man har gået i skole.” 

Og flere støtter op: 

”Det er en rigtig god måde at lære på. Skide sjovt, i stedet for at sidde og have et tungt fag fire timer i træk. 

Jeg tror heller ikke, at jeg ville have forstået så meget, hvis jeg bare skulle have læst det i en bog.” 

Men flere kritiserer tempoet:  
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”Man bliver ikke stresset af tempoet. Man bliver stresset af at kede sig, f.eks. var vi 1 ½ time om at lære at 

søge på Google – vi er vokset op med computer, og vi lærte ingenting. Vi kunne have lavet noget på vores 

emne.” 

Også på B-skolen udtrykte enkelte, at de savner traditionel fagorienteret undervisning: 

”Jeg ville bare lære noget, men jeg synes ikke, at vi laver noget, man laver ikke så meget.” Eleven 

sammenligner her med gymnasiet, som hun har gået på.  

 

”Jeg havde forventet at lære noget mere pædagogik, men det kommer måske på uddannelsen. Vi laver ikke 

nok, det gælder både indhold og tempo. Jeg gider ikke af sted, for vi laver ikke en skid.” (Eleven referer til 

den pædagogiske assistentuddannelse, PAU, som hun ønsker at komme videre med). 

I disse udsagn ser vi en nervøsitet for ikke at lære nok, for at spilde sin tid. Den traditionelle skolastiske 

undervisning, som nogle også har stiftet bekendtskab med i en gymnasial eller merkantil uddannelse giver 

for nogle en tryghed og kendte rammer, som de kan savne ved overgangen til social- og 

sundhedsuddannelsen. Vi hører måske også en indbyrdes positionering ift. at understrege, at man selv godt 

kunne klare mere stof, men vi mener, synspunkterne skal tages alvorligt, så også disse elever føler, at de får 

noget ud af at deltage i undervisningen. Man kan også overveje, hvordan man vil synliggøre, hvordan 

skolen arbejder med faglighed. 

Læringsmåder  

Trods ovenstående diskussioner har alle noget positivt at sige om temaundervisningen og 

praksisorienteringen. Selv de elever, der synes, at det går lidt langsomt, karakteriserer undervisningen som 

god og kreativ.  Af udtalelserne fremgår også, at nogle elever sammenkobler at udvikle sig selv socialt med 

at fungere professionelt socialt, jf. model 2A.  Her hører vi elever fra B-skolen: 

”Her lærer man noget, man kan bruge til noget, noget man kan have med sig til praksis – det, de fortæller 

er relevant for os. Vi har mange praktiske ting, vi har f.eks. været ude en time for at lave forflytninger.” 

 

”Det er anderledes i timerne, end det vi har prøvet før, vi har ikke fag, vi kan have den samme lærer en hel 

dag. Vi får skema for tre uger af gangen. En dag har temaet ’av min ryg’. Et emne, og så tager vi det derfra. 

Omsorg, så tager vi alt med omsorg.”  

”Vi lærer noget, de lærer os det ved, at vi selv gør det ved hinanden. F.eks. afklæde hinanden frem for en 

dukke. Vi har grænser, men grænserne bliver ikke brudt. Vi skal kunne sammen med alle, når vi kommer ud. 

Det er også at lære noget. Lære at være social.” 

Det, at man skal noget andet end at sidde stille, fremhæves af alle som noget positivt, herunder også 

praktikken. Det følgende er fra A-skolen: 

”Her sidder man ikke på skolebænken hele tiden, vi har snusepraktik, senere seks-ugers praktik, og vi kan 

selv vælge).”  (Eleven går på et 40 ugers hold). 

 

”Praktik giver indlevelse i at være derude, det er godt at få lov til at prøve tingene, at få indtryk af en 

normal arbejdsdag. At kunne hjælpe de gamle og se, hvordan de har det.” 
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Forskellige former for fysisk aktivitet fremhæves positivt, især som brud på klasseundervisningen: At gå en 

tur eller hoppe, gå ud til en klatrestang, eller bare at stå op. I det hele taget fremhæves den fleksible og 

elevtilpassede arbejdsform: 

”I 9. og 10. klasse var der ikke pauser, her går man ud fra timerne, hvis man larmer, eller hvis man er træt, 

kan man lave noget andet. Her er mange pauser. Det er godt med pauser, hvor man kan trække vejret. 

Lærerne kan se, når vi er trætte, så laver de aktiviteter.” 

 

”Vi skal ikke bare sidde på røven – vi går en tur, laver noget andet.” 

Lærerne er tidligere blevet fremhævet positivt for at se eleverne og interessere sig for dem. Lærernes 

varierede organisering af undervisningen fremhæves også som positivt. Eksempel fra B-skolen: 

 ”De er rigtig dygtige lærere, der laver det forskelligt, så vi gør det på en anden måde. F.eks. går læreren ud 

og læser for en på 24 år, som har svært ved dansk. Det er dygtigt gjort. Der skal ikke mangle noget der”.  

 

Undervisningen karakteriseres som ”anderledes”, og eleverne siger, at lærerne er gode, fordi de ”har styr 

på det” og har en energi, der kan fange og fastholde fokus, samtidig med at de giver tid og plads til, at 

eleverne byder ind.  

”Vi får det fortalt i små diskussionsgrupper, vi skal ikke læse det op fra et stykke papir.” 

 

Andre elever fra C-skolen fremhæver bl.a. diskussioner på holdet som noget, de lærer af: 

”Vi får selv lov at sige noget, det kan føre til en ny holdning.” 

”Jeg lærer mere ved diskussion eller med noget i hænderne, så lærer jeg bedre. Det er også derfor, jeg har 

valgt det her frem for et gymnasium. Det boglige er ikke min stærke side og at skulle sidde stille med det i 

flere timer.” 

Sammenfattende er det påfaldende, at alle - også de, der udtrykker kritik og bekymring for manglende 

tydelig faglighed - bifalder, at der arbejdes med praksisorientering og varierede og elevaktiverende 

undervisningsformer. 

Klasseledelse, den sociale organisering 

Selve klasseledelsen og organiseringen af undervisningen sætter rammer for læringsmiljøet.  På alle skoler 

arbejdes meget i grupper, og alle steder udtrykkes begejstring herfor. 

Elever på A-skolen siger f.eks. om gruppeorganiseringen, som er skiftende og lærerstyret: 

”Vi er altid sammen i grupper, derfor finder vi venner, vi er ikke i de samme grupper, vi skifter, f.eks. dem 

med de største fødder eller det længste hår – det er godt, at lærerne styrer, og ikke vores ansvar.” 

Og en elev fra B-skolen siger: 

”Alt skal gerne være i grupper, vi sidder i grupper. Man kan ikke være alene. Vi sidder ved fire 

enkeltmandsborde, som er sat i en gruppe. Taske og jakke må ikke være på bordet, vi har øvelser, vi får 

frisk luft ind eller går selv ud, den ensomme bombarderes med kontakter. Det er svært at være negativ.” 

 

På C-skolen synes alle, at gruppearbejde er godt og vurderer, at 50 % af undervisningen foregår i grupper. 

”Alle får prøvet at komme sammen i nye grupper, det giver noget andet ved siden af. Nogen arbejder man 
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bedre sammen med, og dem finder man, men man lærer også at arbejde med nogen, der er anderledes – 

det er også godt i forhold til arbejdslivet at kunne løse opgaver sammen.” 

Eleverne udtrykker glæder ved rammer, herunder at lærerne sætter rammer for deres indstilling.  De 

udtrykker, at lærerne har tacklet det fint i løbet af de to måneder, eleverne har været på skolen. De 

forklarer, at man altid skal have ja-hatten på, men aldrig bliver tvunget til det, og at lærerne vurderer dem 

ud fra deres indstilling, deres personlighed og det sociale. Det synes de elever, der udtaler sig, er fint: 

”Lærerne bruger mange kræfter på at vurdere den enkelte elev – ikke klassen - og nogen har ret til andre 

ting end andre, det er ok.” 

Det er også fint, at ens adfærd får konsekvenser: 

”Jeg har også været en, der larmer i folkeskolen, der blev man ikke smidt ud, men her ryger man på 40 

uger.”  

Men nogle af eleverne har tilsyneladende svært ved at overskue strukturen i, hvad der foregår. Her en 

dreng fra A-skolen, der på en afslappet måde redegør for, hvordan han oplever skolehverdagen: 

”Vi er aktive her, vi laver rimelig meget; man ved ikke, hvad der kan ske. En dag sidder vi og laver opgaver, 

en dag hører vi bare efter læreren. Det er mærkeligt, meget blandet. Skemaet skifter og kan bare blive 

ændret. Vi har ikke skema i klassen. Vi ved ikke, hvem vi har som lærer nogen gange. Jeg går bare ind i 

klassen. Der er ikke noget, der hedder udfordringer for mig, jeg gør bare det, jeg skal. Vi ved ikke, hvornår vi 

har fri, vi kigger ikke på planen, vi spørger hinanden. Vi tager det, som det kommer. Jeg gør det, selvom jeg 

ikke har lyst. Der står bare bogstaver på skemaet. Lærernes navne er forkortet, det skal man vide. Det står 

der ikke altid. Vi bruger aldrig Elevplan.” 

 

Gruppeorganiseringen giver trygge rammer for læringen og træner eleverne i samarbejde. Rotation mellem 

grupper sikrer, at de lærer flere at kende, hvilket betyder noget for at føle sig tilpas på uddannelsen. Det 

samme gør lærerstyringen, det er tydeligt, at de forskelligartede elever værdsætter struktur og konsekvens 

sammen med den rummelige atmosfære, vi tidligere har refereret til. 

 

Skolemiljø og strukturer 
Der er en glidende overgang mellem, hvad man kan karakterisere som læringsmiljø og skolemiljø. Hvad der 

sker i undervisningslokalerne er påvirket af, hvad der er gældende for hele skolen på tværs af holdene. 

Udtalelsen fra drengen ovenfor, der tydeligvis ikke helt forstår, hvad der foregår, kunne handle om såvel 

miljøet i klassen, som han er en del af, som om strukturer gældende for hele skolen, som sætter rammer 

for det enkelte hold.  

Vi vil først præsentere, hvad eleverne tillægger betydning i forhold til tidsmæssige strukturer som 

mødetider, pauser og regler vedrørende fravær. Derefter hvad de siger om fælles arrangementer på skolen 

og endelig deres meninger om skolens fysiske miljø. Ligesom i afsnittet om læringsmiljø er rækkefølgen 

prioriteret efter, hvad eleverne er mest optagede af i interviewene. 

Temaerne vedrørende læringsmiljø har været diskuteret og haft stor betydning i alle interviews. Det er 

mere spredt, hvad og hvor meget eleverne siger om skolemiljøet.  
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Mødetider, pauser, fraværsregler 

På A-skolen savner nogle at have bedre styr på mødetider mm, mens andre fremhæver eget ansvar: 

”Der er ikke en eneste dag, der er ens” 

”Man skal selv tjekke på First Class” 

”Vi har dukse, der skal printe skemaer” 

”Vi møder 8.15 hver dag, men stopper ikke på samme tid hver dag” 

”Lærerne er gode til at informere om, hvad vi skal dagen efter” 

Det er vigtigt for dem, at de har faste lokaler:  

”Vi vil gerne bevare vores klasselokale” 

”Og være i nærheden af hinanden” 

”Generelt har vi faste lokaler” 

 

På C-skolen er der delte meninger om de mange og tidlige pauser kl. 9.15, 11 og 12. Der er enighed om, at 

det er fint med en lang spisepause. Det er dejligt at få bedre luft i dagen. Og eleverne synes, at det er fint 

med en aftale om at skubbe pausen, så de kan nå bussen. 

På C-skolen diskuteres også fraværsprocedurer, hvor det implicit fremgår, at eleverne har meget forskellig 

forståelse af, hvad der er meget fravær, og hvordan det faktisk og ønskeligt skal håndteres: 

”De [lærerne] er meget tolerante f.eks. med fravær, der er mødepligt, men ikke noget med 10 %.” 

En anden mener: 

”Men de er meget obs, når nogen har højt fravær ved 10 %. ” 

En anden elev mener ikke, at det er rigtigt, hverken at 10 % er højt, eller at skolen er obs - man taler bare 

med kontaktlæreren. Hun mener, at hun med 23 % fravær ”har været der det meste af tiden”. Hun 

forklarer videre, at  

”samtalen går ud på at høre, hvorfor man ikke har været der, og om der er noget andet i vejen, om man har 

det dårligt med sig selv.” 

Eleverne fremhæver, at det er rart, at man kan skrive årsag til fravær ind i Elevplan, så det ikke står som 

pjæk. ”Det er vigtigt, for hvis det er pjæk, mindsker det chancen for at komme videre.” 

Det er påfaldende, at eleverne virker meget usikre, når vi spørger dem om, hvor mange der er på deres 

hold; så tæller og regner de på mulige frafaldne. 

 

Eleverne er engagerede i, hvordan tiden er struktureret, men vi ser ikke gennemgående synspunkter. 

 

Sociale og fælles arrangementer 

Det er meget forskelligt for skolerne, hvor mange og hvilke slags aktiviteter og arrangementer, der foregår 

uden for skoletid og/eller på tværs af holdene. 

En gruppe elever fra A-skolen nævner en række aktiviteter uden for skoletid og siger, at lærerne gør meget 

for at ryste dem sammen. De nævner: 

- Fredagscafé 
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- Zumba 

- Indendørs fodbold 

- Klasselærer inviterer til chili con carne 

- Alle tre klasser skal 40 uger til Kbh. 

På spørgsmål fra os, om de savner noget, svarer de fleste benægtende: 

- ”Alt hvad vi vil have findes i skolen.” 

- ”Vi kan selv gøre noget ved det, vi savner.” 

- ”Skolen lægger vægt på det sociale samvær.” 

- ”Vi kan være her til 18, og vil vi være her længere, kan vi låne et kort, vi kan træne eller sidde og 

lave lektier.” 

 

En enkelt mener dog, at der mangler fester. Og i den anden A-skole-gruppe savner de, at de ikke kender de 

andre klasser. De er kede af, at der ikke er en ryste-sammen-tur, og det kunne være rart med en introdag 

på tværs. 

 

På B-skolen fortæller det ene hold, at der ikke er arrangementer på skolen, men at mange fra klassen ses 

efter skole, og at de ikke savner noget. Det andet hold fortæller, at man kan deltage i ”noget frivilligt 

noget”, der kan stå på CV’et, være besøgsven eller voksenven. Være én, der hygger med børn. 

Det samme hold fortæller begejstret om en studietur, de skal på, hvor de er optaget af, at det er gratis, og 

af inddelingen i sovegrupper: 

”Vi skal til Malaga på studietur i seks dage. Alt er betalt undtagen mad; det er kun denne skole, der gør det. 

Vi skal besøge plejehjem, børnehave og skole. Både A- og B-klassen skal af sted, vi er delt op i sovegrupper 

klassevis, så er der en joker, fordi vi er et ulige antal. Nogle blandes. Alle skal have det godt, så vi må ikke 

selv lave grupperne, for alle skal have det godt. Der må ikke sidde nogen tilbage.” 

 

På C-skolen sker der efter sigende ikke noget uden for timerne, og klassen har prøvet at arrangere noget 

sammen, men det er ikke blevet til noget endnu. Nogen taler med dem, de kender på forhånd fra andre 

klasser. Der er enighed om, at det er fint nok, som det er. 

Men den anden gruppe elever, vi interviewede fra skolen, synes, at der mangler noget: 

”Vi kender kun dem, vi går i klasse med, vi mangler en fredagscafé, vi mangler skolefester, arrangementer. 

Vi har kun en lektiecafe. Vi vil gerne have noget for hele skolen sammen og gratis morgenmad.” 

En af drengene er træt af, at de kun er to drenge i klassen: 

”Der kunne godt være aktiviteter for drengene på skolen: Fodbold f.eks.” 

Det er interessant i forhold til den megen snak om ’ungdomskultur’ og om de fede fester på det almene 

gymnasium, at social- og sundhedseleverne taler så lidt om, endsige udtrykker savn af fælles sociale 

aktiviteter. Nogle nævner det, men ikke med særligt engagement. Det er svært at vide, om det ikke 

interesserer dem, eller om de bare har indstillet sig på, at det er sådan. En pige fortæller f.eks., at hun skal 

hjem til sin kæreste, nogle til deres børn og andre siger, at de er trætte efter skole. Måske dækker de nære 

relationer og arbejdet med det sociale på holdene behovet. For os er det også bemærkelsesværdigt så lidt, 

der bliver talt om køn fra begge køns side. Der tales slet ikke om, hvad det betyder at være majoritet 

kønsmæssigt og kun sporadisk som ovenfor om at være i kønsmæssigt mindretal.  
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Fysiske rammer, æstetik, signaler 

Ligesom for de andre temaer vedrørende skolemiljø er det langtfra entydigt, hvad eleverne synes om de 

fysiske rammer, og om de tillægger det vægt. Sund mad og bevægelse kan som i afsnittet baseret på 

analyser af interviews med ledere ses som en almen forebyggelses- og fastholdelsesindsats, men også som 

et særligt fagligt fokus på en social- og sundhedsskole jf. model 3. Elevernes synspunkter dækker også 

denne bredde: Fra ren forbruger/kunde-tilgang til en moralsk holdning om, at man bør praktisere 

sundhedsanvisningerne på en social- og sundhedsskole. 

På C-skolen synes eleverne, at skolen er rar, pæn og ren, men at der kunne være mere hyggeligt. Hygge 

kunne være med murstensvægge, billeder og mindre åbent med flere kroge. 

Eleverne synes også, at en social- og sundhedsskole skal signalere sundhed og ikke have slikautomat og 

sodavandautomat. Der efterlyses gode vilkår for at spise sund mad, f.eks. en mikrobølgeovn eleverne kan 

anvende. 

En af A-skolegrupperne har en lang snak om kantinen, priser og særligt kvaliteten af morgenmaden: 

”De sætter for lidt frem, kun 14 når Pikant-osten, og der er ikke én elev, der spiser cornflakes. Bollerne er 

det samme, og der er ikke nok. Der er krig deroppe, man kan ikke spise, når det er sådan. Nogen gemmer 

smøreosten. De kunne stille det ud ved hvert bord.”  

Der er uenighed om, hvorvidt morgenmaden bør droppes, og uenighed om, hvorvidt eleverne ville betale 

10 kr., hvis den blev bedre. 

 

På spørgsmål om, hvordan de mærker, at det er en social- og sundhedsskole, fortæller eleverne fra B-

skolen om, at de har idræt to gange om ugen; de er i Fitness World, har stram op, volleyball og hockey, og 

det er de glade for: 

”Jeg elsker idræt, helt kanon, gerne hver dag.” 

De fortæller om skolens rygepolitik: 

 ”De er efter rygerne: Skal du ikke overveje at stoppe.” 

og om mad og drikke: 

”Der er kun vand og kaffe, der skal en blodhund til for at opsnuse en cola, der er altid frugt, gulerødder osv. 

til morgenmad og frokost. Det er fint nok, hvis vi er heldige, tager vi vanen med hjem.” 

”De holder meget på sundhed, f.eks. BeatCamp, 3 æbler én dag, 5 glas vand en anden, i morgen er det et 

kram. Det er i orden, man skal være frisk, klar, mærker den lille forskel. Vi er med i et eksperiment.” 

På C-skolen vil eleverne, som tidligere nævnt, gerne have en stærkere sundhedsmæssig profil: 

”Væk med slik og sodavandsautomat. Man kan gå i centret, hvis man vil have den slags. Det passer ikke 

med skolens navn. Vi skal ud og arbejde i feltet, vi skal være et godt eksempel og vide noget om ernæring 

og have forudsætninger herfor”. 

Det er som nævnt vanskeligt ud fra udsagnene at sige noget om, hvilken betydning såvel de fysiske 

omgivelser som skolens profilering som social- og sundhedsskole har for hvilke typer elever. Vi kan kun sige, 

at det tilsyneladende har stor betydning for nogen. 
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Hvad siger vennerne?  
Vi har i projektet været optaget af image både ud fra en elev- og en ledelsesvinkel. I afsnittet her vil vi først 
komme ind på, hvad eleverne siger om skolens image. Senere vil vi inddrage image i et skolemiljøperspektiv 
ud fra ledelsesinterviewene. 
Nedenstående kan ikke tages som et repræsentativt udsnit af elever på social- og sundhedsuddannelserne, 
da de interviewede alle er optaget i januar. 
Vi spurgte indledningsvist eleverne om, hvordan de havde fundet på at søge ind på social- og 

sundhedsskolen. Deres svar er præsenteret i afsnittet Mål og mening med uddannelsen.  Eleverne 

grupperer sig primært om:  

 SOSU som ’tvungent valg’ (henvist fra kontanthjælp) 

 SOSU som alternativ til afbrudte uddannelser, især gymnasiale eller merkantile 

 SOSU som en genvej til en videregående uddannelse 

 SOSU som en ’naturlig’ uddannelsesvej i deres miljø 

Sent i interviewene har vi spurgt eleverne om, hvad deres venner siger, når de fortæller dem, at de går på 

SOSU”. I fokusgruppeinterviews risikerer vi, at gruppen taler hinanden et bestemt sted hen, f.eks. siger alt 

det gode om deres skole, som de kan finde på, og måske gentager skolens argumenter. Enkelte grupper har 

måske været sammensat, så nogle deltagere ved deres tilstedeværelse har lagt en dæmper på andre, enten 

ved at være barske eller indtage ’stræber-positioner’. Dette bryder vi ved at spørge om, hvad vennerne 

siger. Det åbner for elevernes egne ambivalenser og får synspunkter frem, som ellers ikke har været udtalt, 

eksempelvis siger de på C-skolen, at skolen bliver set på som en taberskole, og at dem på socialhjælp burde 

sendes hjem, og at der burde være adgangsbegrænsning eller optagelsesprøve. 

 

Det ene hold fra B-skolen har overvejende positive udsagn, hvor de lægger vægt på, at det at være på SOSU 

repræsenterer et fremskridt fra, hvor de var før, både hvad angår personlig udvikling og personligt image: 

 ”SOSU – fedt – super”  

 ”De [vennerne] kan mærke, man er blevet et andet menneske. Jeg snakker pænt nu. Behøver ikke 

sige det. De kan tydeligt mærke det. Jeg bander ikke mere”  

 ”Det lyder godt, at man er i gang med et grundforløb frem for aktivering”  

Men de har også negative udsagn, der italesætter social- og sundhedsskolernes mindre gode image i nogle 

miljøer: 

”Vennerne fra hg synes ikke, det er en ordentlig uddannelse. Det er jo klart. De skal ud og tjene kassen. 

Være advokat osv. Men hvis man er sikker på, det er det, er SOSU godt. De vil ikke selv være sygeplejerske. 

De siger det er en lalleskole, jeg siger det er fint for mig. De tror også på mig.” 

 

Det andet hold kommer hurtigt til en lang række udsagn, der er kritiske overfor social- og 

sundhedsskolerne, hvor de glider fra at fortælle om venners udsagn til egne bekymringer om 

uddannelsernes værdi: 

 ”Jeg siger hellere pædagog, det er pinligt at gå her” 

 ”Det er ikke så god en uddannelse som hg” 

 ”Det er en pigeting (siger en dreng), en tøseuddannelse, som folk, der arbejder på et plejehjem” 

 ”De griner, jeg er ligeglad” 

 ”Man kan ikke så meget bagefter, har overvejet hf, det bliver måske nødvendigt” 
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Det munder ud i en diskussion, hvor eleverne er ambivalente med hensyn til betydningen af grundfag, hvor 

de ellers har været meget positive over for temaarbejde og uddannelsen generelt: 

”Jeg bliver dummere og dummere på engelsk, dansk osv. Jeg kan ikke hjælpe min lillesøster, hun er to år 

yngre og kan mere end mig, men jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge matematik til, men måske er det 

nødvendigt, så kan man hjælpe de unge mennesker, surt hvis man ikke selv kan.” 

 

”Hvad nu, hvis jeg har arbejdet 20 år med mennesker og så vil noget andet, og så man ikke kan det dér.” 

Nu tematiseres en række dilemmaer, som de samme elever ikke tidligere fortalte om. Eksempelvis bliver 

diskussionen om manglende faglighed, som hovedsagelig var på C-skolen, nu udvidet til en diskussion om 

behovet for mere grundfagsundervisning i traditionelle skolefag som matematik, dansk og engelsk. 

Der afsløres en tvivl om uddannelsens værdi, og om den giver en almenfaglig basis, der er god nok på langt 

sigt. 

Kønsdimensionen kommer også ind her. Det er måske ikke så smart for en ung mand at sige til 

kammeraterne, at han går på SOSU, og det kan faktisk også være svært over for de andre unge mandlige 

elever at indgå i undervisningen, der kræver kropslighed og deltagelse på en ikke traditionel maskulin 

måde: 

”Man skal have mod som dreng. F.eks. at skulle danse og synge for alle. Man skal sige godmorgen og synge 

med.  Vi har som drenge selv fordomme, vil se seje ud, så lukker man sig ude. Man overvejer, hvad de 

andre drenge tænker og ønsker anerkendelse fra pigerne. De må gerne sige, at det var sejt, at drengene var 

med.”  

I samme omgang tages billedet af ’SOSU’er’ som ”røv-tørrere” op: 

”Nogle venner siger: ”Skal I tørre røv?”  Jeg siger, jeg skal arbejde med børn. Det er grænseoverskridende at 

tørre røv, og det er en stor del af arbejdet.” 

Eleverne taler længe om det emne. Det handler ikke kun om mænd i et kvindefag, men også om elevernes 

egne og omverdenens forestillinger om, hvad der ligger i jobbet som social- og sundhedshjælper.  

Diskussionen, der starter med, hvad andre siger, viser elevernes egen ambivalens i forhold til, hvad det er, 

de er i gang med. Måske er situationen mest sårbar for de unge mænd, hvor social- og 

sundhedsuddannelserne ikke er et traditionelt valg. Der er som tidligere nævnt meget få blandt eleverne, 

der siger, at de går på uddannelsen for at komme til at arbejde med ældre. De siger og ønsker, at de skal 

arbejde med børn og unge. 

Det, eleverne siger i forhold til image, har den begrænsning, at vi kun på anden hånd hører, hvad vennerne, 

der ikke har søgt ind, siger.  Vi hører deres udsagn gennem elever, der har søgt ind. Og det kan være, at de 

som ikke søgte ind, ville sige noget helt andet. Hvad siger og tænker f.eks. unge mænd om social- og 

sundhedsuddannelserne?  
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Skolernes arbejde med image 
Det foregående afsnit sluttede med elevernes udsagn om, hvad andre unge siger om at gå på en social- og 

sundhedsskole. I det følgende præsenteres ledernes udsagn om skolernes arbejde med image. 

Vi anvender begrebet ’image’ i betydningen omdømme og anseelse. Image dækker, hvorledes omverdenen 

ser på og forestiller sig en social- og sundhedsskole. Når en skole arbejder med sit image, forsøger man at 

skabe et bestemt billede.  

De tre skoler nævner en række måder at arbejde med image og skolemiljø på: 

 Gennem mediestrategisk arbejde 

 Ved at udgøre en god samarbejdspartner til andre myndigheder 

 Gennem arbejde med skolemiljøet i forhold til nærvær, fællesskab og rummelighed 

 Ved at tydeliggøre karrieremuligheder for eleverne 

 Ved at invitere elever på skolen inden skolestart 

 Ved at sikre sig grunddigt kendskab til eleverne inden skolestart med henblik på holddannelse og 

støttemuligheder 

 Via inddragelse af forældre 

Skolernes arbejde med omdømme dækker både i forhold til den brede offentlighed, i forhold til 

samarbejdspartnere, internt i forhold til elevernes oplevelse af skolemiljøet og i forhold til opstarten for 

både elever og forældre. Forhold, som skolen kan gøre noget ved. Samtid dækker det, hvad en leder kalder 

for et vilkår: Uddannelseshierarkiet, de lokale uddannelsesmuligheder for unge og konjunkturer. Skolen kan 

ikke ændre på vilkårene, men kan arbejde med at begå sig i og tage højde herfor. 

Social- og sundhedsskolerne kan have visioner for og forskellige måder at informere om og arbejde med 

skolemiljøet og læringsmiljøet, men der er også ydre faktorer, som skaber rammer for arbejdet med 

miljøet, som det beskrives i de følgende afsnit. 

Formidling af skolens miljø 

Vi har spurgt om, hvorledes skolerne informerer og tager imod kommende elever. Det ser vi som en 

formidling af skolens miljø, en forventningsafstemning og en måde at tage godt imod og vejlede kommende 

elever på i forhold til skolens miljø. Vi har specifikt spurgt til, hvilke tiltag der gøres for at informere og 

introducere kommende og nye elever til skolen og dets (særlige) læringsmiljø, og hvilke aktører, der indgår. 

Skolerne holder informationsarrangementer for eleverne og samarbejder med de aktører, som de skal 

formelt f.eks. UU, kommune og jobcentre. Men de gør det på forskellige måder og tillægger de forskellige 

samarbejder forskellig vægt. 

Kommende elever og deres forældre inviteres f.eks. til Åbent hus arrangementer. Nogle steder er 

grundforløbselever ude som ambassadører på folkeskoler. 



 

25 
 

Modtagelse af elever 

Skolerne har forskellige procedurer for at modtage elever. På én skole inviteres optagne elever til en 

velkomstdag i foråret, og forældrene inviteres til at komme og hente eleverne.  

På en anden skole holder uddannelsesvejlederen gruppesamtaler med alle nye elever, som opfordres til at 

tage en bisidder med. Det bliver til mange møder før nye hold starter, med grupper på fire-fem elever og 

møder af to timers varighed. Møderne danner grundlag for holddannelse og skal afdække f.eks. 

specialpædagogiske behov, så evt. hjælpemidler er klar den dag, eleven møder på skolen.  

Fælles for modtagelsesmodellerne er, at eleverne kommer ind på skolen og oplever skolemiljøet. Det har til 

hensigt at sikre, at eleverne fastholdes, så de møder op ved uddannelsesstart, og at eleverne får indblik i 

skole- og læringsmiljøet. En forskel skolerne imellem ligger i, om eleverne personligt møder eller taler med 

en fra skolen – det kan være en vejleder eller en lærer – eller ikke. En anden forskel er, om der indsamles 

informationer om eleverne, som skoles senere anvender ved holddannelse og i forhold til tildeling af 

støttemuligheder.  

Skolerne er optaget af, at eleverne skal kunne se karrieremuligheder i social- og sundhedsskolens 

uddannelser. Det kan både være i form af videre uddannelsesmuligheder og i forhold til forskellige 

funktioner på arbejdspladserne. Det informeres eleverne om. Men det største imagefremstød ligger i, at 

enhver elev går ud af skolen med en god oplevelse, siger en af lederne. 

Omverden  

Skolerne arbejder på forskellige måder med omverdenens syn på dem. En måde er at have stramme 

fraværsregler. En leder siger, at skolen ved, at det at magte fremmødekravet på praktikpladsen er 

afgørende gennemførelse. Derfor skal de elever, der består grundforløbet, bevise, at de kan møde op til 

undervisningen. Holdninger til og reaktioner på elevers fravær er derfor en del af skolemiljøet. En anden 

måde, hvorpå der arbejdes med omverdens syn, er gennem samarbejdet med andre aktører, hvor det giver 

et godt image at kunne løse opgaver i samarbejde med kommune, UU og jobcentre. 

En bevidst mediestrategi nævnes som en tredje måde at arbejde med skolens image på. Det at få 

begivenheder i lokalavisen er vigtigt. 

 

Men skolerne kan ikke bryde den generelle prestige ungdomsuddannelser imellem. Lederne fortæller, at 

der er mere prestige i at ville arbejde med børn end med ældre, måske fordi jævnaldrende lettere kan 

forholde sig til børne- end til ældreområdet. Så også internt har skolernes uddannelser forskellig prestige. I 

forhold til det eksterne hierarki siger lederne, at social- og sundhedsskolernes uddannelser ligger i bunden i 

forhold til både andre erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. 

En leder siger, at konjunkturer og politiske beslutninger har større indflydelse på skolens statistikker, end 

skolen selv har. Derfor bliver samarbejdet med andre aktører i forhold til politiske beslutninger afgørende 

for, hvorledes skolen skal se på og arbejde med skolemiljøet. Ydre faktorer er med til at sætte dagsordenen 

i forhold til skolens opgave og udfordring.  
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Skolemiljø, læringsmiljø og image 
Skolerne placerer sig forskelligt i forhold til vores modeller og arbejder forskelligt med skolemiljø, 

læringsmiljø og image. Vi kan høre, at eleverne er optaget af og diskuterer temaer, som er parallelle med 

ledernes, men det er to forskellige niveauer at tilgå temaerne på. 

Elevernes udsagn berører påfaldende ens temaer på tværs af skoler og forløb. Samtidig kan de være meget 

forskellige inden for en skole, hvor forskellen ligger mellem de individuelt forskellige elever. Eleverne giver 

forskellige begrundelser for at være på grundforløbet og har forskellige forudsætninger og forskellig alder, 

baggrund og civilstatus. Nogle har psykiske og sociale problemer. Et hold fra en skole kan sige, at de ikke 

savner fællesarrangementer, hvor et andet hold udtrykker en kritik og et savn af samme. Er man enlig mor 

med barn og skal langt hjem med bussen, savner man måske ikke at hænge ud efter skole. Så det er ikke 

entydigt, hvad der vil kunne betyde noget i forhold til fastholdelse. 

 

Det, som er entydigt, er, at vi i interviewene møder glade elever, der rummes i et inkluderende miljø. Det er 

meget positive oplevelser, eleverne formidler. Vi har undervejs talt om, at det er en meget entydig reklame 

for social- og sundhedsskolerne, de leverer. 

Til gengæld fremstår elevernes mål og mening med uddannelsen ikke så fokuseret, og man kan på 

strukturelt niveau også rejse spørgsmålet om, hvad mål og mening med uddannelsen er. 

Hvordan er balancen mellem fastholdelse/rummelighedstiltag og faglighed? I model 1 fremstillede vi dette 

som en generel problematik på erhvervsskoler. Det særegne ved social- og sundhedsskolerne er, at de har 

nogle unikke muligheder for at arbejde med balancen, fordi der er en fællesmængde, stor eller lille. Det er 

pointerne i model 2B og 3B. Social- og sundhedsskolerne har nogle særlige muligheder i forhold til det 

sociale som uddannelse og det sociale i almindelighed, sundhed i uddannelse og sundhed i almindelighed. 

Ifølge elevernes udsagn lærer de noget, som de også kan bruge i andre sammenhænge, og de føler sig 

inkluderede. Der er et potentiale for uddannelse for de mindre stærke elever. 

Men det, som ovenfor er nævnt som et særligt potentiale, kan være en svaghed i forhold til at rekruttere og 

fastholde stærke elever. Nogle elever diskuterer, om fagligheden er for dårlig. Deres udsagn kan tyde på, at 

de møder faglighed på en anden måde end i tidligere skoleforløb, og at de ikke helt afkoder pointerne i den 

måde at undervise på og tænke faglighed på. 

 

Nogle unge mennesker, der potentielle kunne vælge en social- og sundhedsuddannelse, søger måske slet 

ikke uddannelsen. En af lederne peger tydeligt herpå ved at nævne alle de strukturelle faktorer, som afgør 

uddannelsesvalg. Selektionerne sker ifølge hende på baggrund af elevernes sociale baggrund bundet til 

uddannelsesmulighederne i det nære miljø og den kommunale håndtering af Ungepakkerne. 

 

Lederne har forskellige holdninger til, hvordan en erhvervsskole skal se ud i forhold til balancen mellem 

skole og praksis, rummelighed og faglighed. Det tegner et billede af forskellige visioner for et skole- og 

læringsmiljø på social- og sundhedsskolerne.  

Der er mange udfordringer i forhold til image, rekruttering, fastholdelse af elever – stærke og svage. Både i 

forhold til skolemiljø og læringsmiljø.  Vores projekt peger på, at de tre social- og sundhedsskoler gør rigtig 
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meget for at få flere igennem en ungdomsuddannelse, og eleverne værdsætter det. Men vi må også pege 

på nogle diskussioner på strukturelt niveau i forhold til, hvad målet og meningen er med uddannelsen. 

 

 


