
Spørgsmålet er, om heltidsundervisningens særlige 
position gør den til et socialpædagogisk tilbud, eller 
om den stadig skal fungere som alment skoletilbud 
til de skoletrætte.

I Undervisningsministeriets beskrivelse fremgår 
det, at heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen, men at un-
dervisningen ikke er bundet af folkeskolens regler – 
dvs. at ungdomsskolen lægger sig et sted midt imel-
lem almentilbud og socialpædagogisk tilbud. Den er 
på en gang et almentilbud, men har på samme tid 
særlige muligheder for at imødekomme elevernes 
behov. 

En position midt imellem er både gunstig og kom-
pliceret. Gunstig, fordi den giver de marginaliserede 
unge en chance for at lære at navigere i deres eget 
liv igen, og kompliceret, fordi det er en balance, der 
er svær at holde. Målet med heltidsundervisningen 
er at være et alternativ for skoletrætte elever, men 
mange kommuner presser på for, at den også skal 
kunne rumme de mere belastede elever – fx stofmis-
brugere. Med et sådant pres bliver det svært for hel-
tidsundervisningen at fastholde sin position som al-
mentilbud med særlige muligheder. 

Hvis undervisningen får karakter af et behand-
lingstilbud, vil det være sværere at udvikle elevernes 
faglige kompetencer og forberede dem til et liv som 
medborgere i samfundet. I stedet for at blive opfattet 
som skoleelever vil eleverne blive stigmatiserede 
som behandlingsmodtagere. 

Omvendt oplever heltidsundervisningen også et 

pres fra politisk side om at fokusere på udvikling af 
faglighed. Et pres, der risikerer at gøre skolen mindre 
rummelig og marginalisere de elever, der ikke har de 
faglige kvalifikationer, der kræves i samfundet. 

Dette dobbelte pres sætter skolen i en udsat positi-
on. En position, man som lærer skal være bevidst om, 
for at kunne opretholde balancen mellem behand-
ling og almenundervisning. 

 
Kompetencekrav
Eleverne i heltidsundervisningen befinder sig i en 
marginaliseret position, når de kommer til ungdoms-
skolen. Efter mange års nederlag i folkeskolen vil de 
typisk have mistet troen på, at de er i stand til at kla-
re sig igennem en uddannelse – og har måske reelt 
heller ikke de faglige kvalifikationer, det kræver. De 
vil typisk ikke have forudsætningerne til at klare sig 
som medborgere i samfundet og har behov for hjælp 
til at udvikle forskellige kompetencer for bedst mu-
ligt at kunne håndtere problematiske situationer og 
modgang senere i livet. Det er netop her, at ung-
domsskolen kan hjælpe de unge, ved at give dem ly-
sten til at lære tilbage og troen på at de kan klare det. 
Det er også skolens opgave at udvikle de kompeten-
cer, som eleven har brug for i samfundet. 

Lærerne i heltidsundervisningen har lang tids er-
faring med disse unge og har samtidig de optimale 
rammer for at fokusere på andet end faglighed hos 
de unge, da undervisningen i ungdomsskolen er fri-
taget de almindelige krav, der stilles til folkeskolen. 

For at en person kan begå sig i en særlig situation, 
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kræves bestemte kompetencer. Kompetencer 
er altså kontekstspecifikke – en person har 
behov for ét sæt kompetencer for at kunne 
handle inden for ét praksisfelt, og et andet 
sæt kompetencer for at kunne handle inden 
for et andet. 

Faglige kompetencekrav
Det må først og fremmest være nødvendigt 
at forberede de unge på de faglige krav, der 
venter forude. Tidligere ville det ikke være 
umuligt for elever uden en faglig ballast at få 
en plads på arbejdsmarkedet. Der var flere 
ufaglærte job på jobmarkedet, så et liv uden 
en afgangsprøve fra folkeskolen ville ikke 
nødvendigvis efterlade de unge på overfør-
selsindkomster. 

I dag ser samfundets sammensætning an-
derledes ud. Arbejdsmarkedet udvikler sig for 
tiden i en retning, som gør restgruppens fær-
digheder og egenskaber mindre nødvendige. 
Med afskaffelsen af mesterlærerordningen er 
det i dag stort set umuligt at få en uddannel-
se eller et job uden at have en relevant faglig 
baggrund. Arbejdsmarkedet kræver i stigen-
de grad faglært arbejdskraft. 

For at kunne klare sig i samfundet er det 
derfor vigtigt, at eleverne får udviklet deres 
faglige kompetencer. Nogle marginaliserede 
elever besidder allerede de faglige evner, der 
kræves i folkeskolen, men kan ikke anvende 

dem, fordi sociale problemer virker blokeren-
de. For disse elever vil det hjælpe betydeligt 
at styrke deres sociale kompetencer, således 
at de kan benytte deres allerede eksisterende 
faglige egenskaber. Andre elever er dog dårli-
gere klædt på, rent fagligt, fra folkeskolen og 
har derfor brug for at styrke deres faglige ev-
ner for, at de kan deltage i samfundslivet. 
Derfor vil det være nødvendigt at give elever-
ne de samme faglige kompetencer, som kræ-
ves i folkeskolen, hvis de skal have en chance 
for at klare sig i samfundet. 

Det er dog lige så vigtigt, at faglighed ikke 
er det eneste, der udvikles i heltidsundervis-
ningen.

”En vigtig pointe er, at formel uddannel-
se ikke bare er godt i sig selv. Det er 
langtfra selvsagt, at jo mere uddannelse 
man har, des bedre kvalificeret er man. 
Uddannelse kan tværtimod nogle gange 
virke stik mod hensigten, dvs. være med 
til at marginalisere personer, fordi det 
primært bidrager med negativ medlæ-
ring. Fx kan det at føle sig anderledes 
end alle andre i en uddannelsessam-
menhæng skabe barrierer for at lære.” 

Hvis man mange gange tidligere har ”løbet 
panden mod en mur” i forbindelse med fagli-
ge opgaver, vil man måske forsøge at undgå 
sådanne situationer igen af angst for at lide 
nederlag. Et snævert fokus på faglighed vil 
derfor sandsynligvis medføre, at eleven tager 
afstand fra undervisningen og ikke får op-
bygget de faglige kompetencer, som det net-
op var målet at udvikle. I så fald er der derfor 
risiko for, at skolen kommer til at virke margi-
naliserende i stedet for inkluderende. 

For at de faglige kompetencer kan udvikles, 
må eleven have en positiv indstilling til hel-
tidsundervisningen og opleve at få succesop-
levelser i skolen – dette kan fx ske ved at ind-
gå i et konstruktivt fællesskab. 

Sociale kompetencebehov
Eleverne i heltidsundervisningen har som 
sagt særlige sociale behov. Det vil ofte ikke 
være nok udelukkende at hjælpe eleverne til 
at udvikle deres faglige kompetencer, da den-
ne gruppe af elever også har sociale proble-
mer med sig i bagagen. Elevernes sociale 
kompetencer skal der-
for også udvikles. So-
cial kompetence skal i 
denne sammenhæng 
forstås som et relatio-
nelt og kontekstuelt 
begreb – som et red-

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 
at vende. 
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skab, der gør unge i stand til at vurde-
re, hvilke krav omgivelserne stiller til 

dem i en specifik situation, og i hvor høj grad 
de er i stand til at leve op til de krav. Samtidig 
rummer begrebet også selvopfattet kompe-
tence. For at forskellige færdigheder er brug-
bare for eleven, skal eleven selv tro på, at han 
besidder færdighederne og er i stand til at an-
vende dem . Det at skulle opfatte sig selv på 
en anden måde kan være skræmmende – 
faktisk så skræmmende, at frygten kan for-
hindre udviklingen af den person, som skal til 
at handle anderledes. 

At få en elev til at ændre sin adfærd er der-
for en længerevarende og kompliceret proces, 
der kræver hjælp fra voksne. For at eleven kan 
udvikle en positiv selvforståelse, er det derfor 
ikke læreren, der skal ændre den unge – men 
blot være med til at skabe de nødvendige for-
udsætninger for, at den unge kan ændre sig .

”Social kompetence indeholder på indi-
vidplanet evne og vilje (hos barn og vok-
sen) til at indgå i, skabe og være respon-
siv i det sociale fællesskab samt kunne 
drage nytte af og være givende i sociale 
relationer. Forudsætningen for, at social 
kompetence udvikles og udfoldes, er til-
stedeværelse af netværk og nære relati-
oner (…). Det er i spændingsfeltet mel-
lem individets kompetence og omgivel-
serne, at barnets evne til at skabe sin 
egen tilblivelsesproces grundlægges”.  

Både ydre og indre betingelser bestemmer, 
hvordan sociale kompetencer udvikles hos 
eleven. De ydre betingelser kan fx være den 
sociokulturelle og materielle kontekst, eleven 
befinder sig i. Forældrenes job og uddannelse 
har altså betydning for elevens muligheder 
for at udvikle sociale kompetencer, ligesom 
det har betydning, hvilke sociale omgivelser 
eleven er vokset op i, og hvilke venner han 
eller hun har. Men de ydre betingelser er ikke 
altafgørende. Kompetencebegrebet dækker 
også over elevens indre tilstand – altså ele-
vens intellektuelle, emotionelle og psykiske 
processer. Det betyder, at elevens tidligere 
erfaringer spiller en stor rolle i udviklingen af 
sociale kompetencer. Hvis eleven fx har ople-
vet mange nederlag i sociale sammenhænge, 
har det betydning for den måde, eleven 
betragter verden på, og for den måde, han 
eller hun indgår i sociale relationer. En elev, 
der klarer sig godt i skolen vil måske (men 
ikke nødvendigvis) have lettere ved at oprette 
sociale relationer, end en elev, der, også på det 
faglige område, oplever nederlag og derigen-
nem får nedbrudt selvtilliden . 

I denne forståelse af social kompetence 
kan man derfor ikke adskille personlige kom-
petencer fra sociale kompetencer. Personlige 
kompetencer indgår som en del af det sociale 
kompetencebegreb, da personlige erfaringer 
og indre mentale processer er med til at be-
stemme muligheden for udviklingen af so-
ciale kompetencer hos eleven.

Sociale kompetencer giver eleverne en 
modstandsdygtighed, der er knyttet til den 

enkelte elev. De gør eleverne bedre i stand til 
at mestre stress og modgang, ligesom der er 
en sammenhæng mellem sociale kompeten-
cer og skolefaglige færdigheder. De to former 
for kompetence forstærker hinanden, og so-
cial kompetence anses som nøgle til at frem-
me andre kompetenceområder. For at kunne 
anvende sine faglige kompetencer er elever-
ne derfor nødt til også at mestre sociale fær-
digheder. 

Skolens opgave er dog ikke udelukkende at 
tage sig af elevernes sociale vanskeligheder. 
På samme måde som et snævert fokus på 
faglighed kan virke marginaliserende, vil et 
ensidigt fokus på sociale kompetencer på den 
anden side virke stigmatiserende. Som tidli-
gere nævnt, skal heltidsundervisningen ikke 
fungere som et socialpædagogisk projekt, 
men skal derimod placere sig som en mel-
lemting mellem almentilbud og socialpæda-
gogik. Ved udelukkende at udvikle elevernes 
sociale evner vil man  fratage dem mulighe-
den for at forsørge sig selv, når de kommer ud 
på den anden side af ungdomsskolen. Samti-
dig vil heltidsundervisningen miste status 
blandt de unge, forældrene, arbejdsgivere og 
ungdomsuddannelser, hvis man ikke kan for-
vente, at de unge får noget fagligt udbytte af 
at gå i skolen.  
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