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Har erhvervsuddannelserne en fremtid? 
 

Hvad er erhvervsuddannelsernes  

• Styrker  

• Svagheder   

• Trusler   

• Potentialer    

?? 
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 Erhvervsuddannelsernes styrker 

• Erhvervsuddannelserne tilbyder et alternativ til de boglige og 
studierettede gymnasiale uddannelser. 

• Giver mange unge en ’second chance’ i uddannelsessystemet.  

• En tredjedel af alle de unge som faktisk gennemfører en 
erhvervsuddannelse, har ’utilstrækkelige forudsætninger for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse’, det vil sige det laveste niveau i PISA 
eller derunder (Jensen & Larsen AKF 2011).  

• Ikke noget  ’praksis-chok’ ved mødet med arbejdslivet efter afsluttet 
uddannelse: overgangen er integreret i uddannelsen.   

• Lav ungdomsarbejdsløshed – også for de ikke-akademiske unge 

1. Styrker  
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Saar, E. & M. Unt & I. Kogan 2008: Transition from Educational System to Labour Market in the European Union. 
International Journal of Comparative Sociology Vol 49(1): 31–59 

Dual systems 

Lav ungdomsarbejdsløshed:  
Arbejdsløsheden for nytilkommere på arbejdsmarkedet i forhold til 
erfarne arbejdere 

1. Styrker  



DPT møde d. 28.2.2012 om erhvervsuddannelserne 

• Forpligter arbejdsgiverne til en bred faglig oplæring – langt ud over en 
virksomheds-specifik tillæring.  

• Bidrager til en stærkere faglighed på det danske arbejdsmarked (et 
erhvervsfagligt kompetence-regime).  

• I international sammenligninger har danske faglærte stor faglig autonomi 
/dispositionsmuligheder (Gallie 2009).  

• Giver en høj grad af beskæftigelse på et relevant kompetence-niveau. 

• Mange faglærte  (elektrikere, mekanikere) har samme livsindkomst som 
professions-bachelorer som sygeplejersker og pædagoger (Dalskov 2010).   

• Faglærte har generelt gode muligheder for arbejdsbaserede karriereveje 
via læring i arbejdsliv (Christensen & Jørgensen 2009). 

1. Styrker  
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Andelen af en ungdomsårgang der starter på en ungdomsuddannelse  
1950 - 2005 

As some students shift program, they count twice and the numbers  add up to more than one.  
Data from  Dk Statistics and Min.of Educ 1998                        HQ project May 2011 

Erhvervsuddannelserne  

2.   Svagheder 

 Erhvervsuddannelsernes svagheder  
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En stigende andel  
af de unge får studie- 
kompetence og adgang  
til videregående  
uddannelse 

Den relative status  
for EUD falder: 
- en ’blindgyde’ 

Erhvervsuddannelserne  

Erhvervsgymnasiale 

Almen gymnasiale 

Hf 

2.   Svagheder 
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Fredriksen & Hersom & Jørgensen 2012: Muligheder og barrierer i unge erhvervsuddannes veje til videregående uddannelse. Roskilde Universitet & 
Undervisningsministeriet  

2.   Svagheder 
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 Gymnasiums Vocational - Dual System 

Andel af eleverne hvis forældre har gennemført  
en videregående uddannelse – de to spor sammenlignet 

Father Mother 

Source: Pilegaard Jensen & Larsen 2011 i n Helms Jørgensen: frafald i eud  (dropout in VET) 

Gymnasiale           Erhvervsuddannelser  

Opdelingen af ungdomsuddannelserne i to spor sorterer de unge, så langt 
flere med svag uddannelsesbaggrund placeres i erhvervsuddannelserne  
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2.   Svagheder 

Erhvervsuddannelsernes svaghed 
er deres placering nederst i 
uddannelses-hierarkiet 
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2.   Svagheder 

Stærk skævhed i kønsfordelingen på de fleste erhvervsuddannelser 

Potentiale for øget rekruttering fra begge køn! 
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Kilde: Martin D. Munk Social sortering, frafald og manglende kvalifikationer blandt unge  
i Christian Helms Jørgensen 2011 Frafald i erhvervsuddannelserne, Roskilde Universitetsforlag 

skolebaseret 

arbejdsbaseret 

Undervisningsministeriet: Næsten 50% fuldfører ikke den  
                                     erhvervsuddannelse de starter på  

Frafald i erhvervsuddannelserne: mangel på praktikpladser 

2.   Svagheder 
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Truslen: En øget negativ selvforstærkende dynamik  

Sociale problemer defineres som uddannelses- og beskæftigelses-
problemer. 

Erhvervsuddannelserne pålægges stadigt flere opgaver, som de ikke 
har ressourcer og muligheder for at løse.  

3.   Trusler 

Misforhold  mellem pålagte 
opgaver og ressourcer  

Øget 
frafald 

Fald i 
status 

Fald i 
tilgangen 

Øget social skævhed i 
social baggrund 

Faldende kvalitet og  
fagligt niveau 



Udvikling af erhvervsuddannelsernes særlige kvaliteter   
• Fasthold erhvervsuddannelserne som alternativ til gymnasierne, 

men byg stærkere broer til øvrige uddannelsessystem .  

• Løs praktikplads-problemet ved at lære af de norske oplærings-
kontorer: virksomhedernes fælles, langsigtede interesser.  

• Øg kvaliteten af oplæringen ved at lære af svenske og norske 
ordninger, hvor virksomhedsoplærerne ikke overlades til sig selv.  

• Udbred ordningen med praktikcentre som et tredje læringsrum 
med fleksibel brug af praktik i forskellige virksomheder.  

• Etabler skolebaserede erhvervsuddannelser (med kortere 
praktikker) på områder, hvor det er mest oplagt i stedet for den 
midlertidige skolepraktik (ex. kontor, finans).  

4.   Muligheder og potentialer 
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Udvikling af erhvervspædagogikkens særlige kvaliteter  

• Baseret på erhvervsfag frem for undervisningsfag/skolefag: 
helhedsorientering, fagkultur, faglig kvalitet og stolthed, et 
skabende og meningsfuldt arbejdsliv.  

• Arbejdets autenticitet – det har en reel værdi for andre.   

• Lære via kropslige, sanselige og lystfyldte aktiviteter  

• Lære gennem praktisk brug og afprøvning af teoretisk viden.  

• Brug Praktikum til at forbinde de to læringsmiljøer, skole og 
arbejdsplads (ex malerne). 

• Udvikling af fagidentitet og opnå anerkendelse i et fællesskab 
med voksne faglærte på arbejdspladsen – og få løn for det.  

• Ikke kun lære noget, men også blive til nogen (frisør, tømrer) 

       Slut og tak! 

4.   Muligheder og potentialer 
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