
Formålet med Ungdomsskolernes heltidsundervis-
ning er at tilbyde skoletrætte elever mellem 14 og 18 
år et alternativ til folkeskolen. Ungdomsskolerne har 
ikke pligt til at tilbyde heltidsundervisning, men i 
skoleåret 2006/07 blev det tilbudt på 87 ud af 288 
ungdomsskoler. På Undervisningsministeriets hjem-
meside defineres heltidsundervisningen således:

“Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke-
skolen, og skal give eleverne de samme mulig-
heder for en alsidig udvikling og kundskabs-
tilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. 
Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens 
regler om deling på klassetrin, fag, læseplaner, 
timeopdeling m.v.”1

Udviklingen af sociale og faglige kompetencer
Med regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsår-
gang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 
2015, må temaet siges at være yderst relevant. Mens 
95 % af de unge i hovedstadsregionen i dag starter 
på en ungdomsuddannelse, falder 20 % fra i løbet af 
uddannelsen. Manglen på uddannet arbejdskraft gør 
det store frafald til et samfundsproblem og gør ung-
domsskolernes arbejde med udsatte elever særligt 
vigtigt. 

For at kunne fungere på et arbejdsmarked, der i sti-
gende grad kræver uddannet arbejdskraft, skal ele-
verne have udviklet de relevante kompetencer. Her 
er balancen mellem udviklingen af sociale og faglige 
kompetencer af stor betydning, men at finde en så-
dan balance er ikke ligetil. Det er generelt en udfor-
dring for al undervisning at uddanne eleverne til at 
blive socialt afbalancerede individer og samtidig give 
dem de faglige kvalifikationer, det kræver at begå sig 
i samfundet. Ungdomsskolen står over for en ekstra 
udfordring, da den overvejende del af eleverne i ung-
domsskolens heltidsundervisning er marginalisere-
de unge, der har særlige behov. 

Ungdomsskolen mødes på den ene side med kom-
munernes krav om, at de skal tage imod de hårdt be-
lastede unge, mens regeringen kræver stadig mere 
faglighed. Ungdomsskolen risikerer derfor enten at 
udvikle sig til et socialpædagogisk behandlingstil-
bud eller et almentilbud på linje med folkeskolen. 

Det er et kompliceret kunststykke for ungdoms-
skolen at være rummelig og på samme tid kvalificere 
eleverne til et liv med uddannelse og job. Heldigvis 
er ungdomsskolen fritaget fra flere af de krav, der 
gælder i folkeskolen, og har derfor de strukturelle 
rammer, det kræver at opretholde balancen. 

I det følgende belyses denne problematik, og der 
fremsættes forslag til, hvordan den kan løses. Det er 
på længere sigt målet at lave en større empirisk un-
dersøgelse af problemstillingen ved at følge op på en 
større kvantitativ undersøgelse foretaget i år 2000. 
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Ved en sådan undersøgelse kan det måske af-
klares, om der er hold i de teoretiske formod-
ninger om vigtigheden af balancegangen 
mellem sociale og faglige kompetencer. Te-
mahæftet skal derfor ses som det første indle-
dende spadestik til den større opfølgnings-
undersøgelse og ikke som en egentlig sam-
menfatning af udslusningsmetoder i ung-
domsskolen.

Eleverne i heltidsundervisningen
Ungdomsskolernes heltidsundervisning er 
vidt forskellig landet over. Da heltidsunder-
visningen er fritaget fra de almindelige krav, 
der stilles til fx læreruddannelse og læsepla-
ner i folkeskolen, har den enkelte ungdoms-
skole stor frihed til selv at sammensætte en 
passende hverdag for eleverne. Strukturen og 
pædagogikken på de forskellige ungdoms-
skoler er derfor varierende, ligesom elevgrup-
perne også er forskellige fra ungdomsskole til 
ungdomsskole. Eleverne kan visiteres gen-
nem vidt forskellige organer som ungdom-
mens uddannelsesvejledning, kommuner el-
ler PPR-udvalget, eller de opsøger selv ung-
domsskolen. Derfor er sammensætningen af 
elever meget broget og svær at beskrive som 
en samlet gruppe. 

Fælles for eleverne er, at folkeskolen ikke 
har kunnet rumme dem – og at de ikke har 

kunnet rumme folkeskolen. De er marginali-
seringstruede unge, der i større eller mindre 
grad har mistet styringen over deres eget liv. 
Det kan være svært igen at tage roret, når 
man først har sluppet det, og at tro på, at man 
selv kan navigere i sit eget liv. Derfor har ele-
verne brug for ekstra støtte fra lærerne.

Den typiske elev i heltidsundervisningen
Langt de fleste elever i heltidsundervisnin-
gen har flere skoleskift bag sig. I sammenlig-
ning med elever i folkeskolen bor flere af ele-
verne fra heltidsundervisningen ikke med 
deres forældre eller kun med den ene foræl-
der. Flere bor med alvorligt psykisk eller fy-
sisk syge forældre eller forældre med mis-
brugsproblemer, mange har været udsat for 
eller har udøvet mobning, vold og seksuelle 
overgreb, ligesom eleverne er overrepræsen-
teret i statistikkerne over unge med misbrugs-
problemer. Fælles for gruppen er derfor, at de 
af den ene eller den anden årsag ikke kan 
rummes i den almindelige folkeskole og har 
særlige behov, som dog er specifikke fra elev 
til elev. 

Elevernes marginaliserede position
Trods elevernes problematiske baggrund skal 
deres problemer ikke ses som negative egen-
skaber ved deres personlighed. Personlighe-

den er ikke en essens, der kan ses adskilt fra 
konteksten, men er en omskiftelig størrelse, 
der ændrer sig efter situationen. Vi er med an-
dre ord ikke udstyret med en dyb og varig per-
sonlighed, men med evner og potentialer til 
at kommunikere med omverdenen og deri-
gennem udvikle vores personlighed. 

For på bedst mulig vis at ruste eleverne til 
et liv efter heltidsundervisningen, må man 
også forstå deres marginaliserede position 
som en tilstand, der er knyttet til specifikke 
situationer. 

For at kunne opbygge et konstruktivt for-
hold til en marginaliseret elev er det vigtigt 
at forstå elevens marginaliserede position 
som noget, der er skabt i mødet mellem ele-
ven og samfundet. Det er altså ikke elevens 
egen skyld, at han eller hun er havnet i en ud-
sat position og en given reaktion skyldes ikke 
nødvendigvis egenskaber ved personen. Hvis 
eleverne beskyldes for selv at være ansvarlige 
for deres uheldige position, risikerer man at 
marginalisere dem yderligere. 

Del 2 og 3 vil blive bragt i de følgende numre af 
LVUfagbladet, red.
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Dette temahæfte er blevet til på baggrund 
af en temadag for medlemmer af Landsfor-
eningen af Voksenundervisere (LVU), afholdt 
i april 2008. Temaet var “Udslusning fra ung-
domsskolen – om ungdomsskolens indsatser 
i kampen for en uddannelse til alle unge”. 
Deltagerne drøftede, hvordan pædagogiske og 
didaktiske metoder bedst muligt kan ruste ele-
verne i heltidsundervisningen til samfundet. 
Der blev givet eksempler på mentorordninger, 
vejledningsmetoder, samarbejde med produk-
tionsskoler m.m. Også heltidsundervisningens 
rummelighed var et tema, der ofte var oppe 
og vende. 

 L V U f a g b l a d e t  0 8  2 5  0 8  2 0 0 8  25




