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Hvorfor er ungdomsmiljøet vigtigt – også på 
erhvervsuddannelserne? 
 

Ungdomskulturen anno 2018 er central for at fun-

gere som ungdomsuddannelse i dag. Samtidig er 

erhvervsuddannelserne i disse år udfordret på det 

at fastholde statussen som ungdomsuddannelse, 

idet stadigt færre elever kommer direkte fra grund-

skolen – eller omvendt, at stadigt flere har anden 

uddannelse eller andre erfaringer med sig, når de 

starter på en erhvervsuddannelse. 

 

For således at skærpe blikket for ungdomsuddan-

nelsesdimensionen på uddannelserne er det cen-

tralt at dvæle ved netop, hvad det vil sige at skabe 

et ungdomsmiljø. Vi lægger i dette notat ud med 

at stille skarpt på ungdomskulturen i dag for siden 

at indkredse de nærmere forhold på erhvervsud-

dannelserne. Vi afslutter med generelle perspekti-

ver på det, der skaber gode ungdomsmiljøer i 

dag. 

Ungdomskulturen 2018 – mellem individualise-
ring og fællesskaber 
 

Unge har aldrig haft så mange valgmuligheder, 

som på alle niveauer er overladt til den enkelte, 

mens de samtidig er spundet ind i et omfattende 

net af institutioner og institutionaliseringer, der 

hele tiden gennemstrømmer den enkeltes forvent-

ninger, tænkning og handlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er oplevelsen af på den ene side, at mulighe-

derne er nærmest grænseløse i forhold til uddan-

nelse, arbejde, livsstil, forbrug og meget mere, og 

på den anden side det faktum, der ligger i, at val-

gene er begrænsede af situation, formåen, evner, 

økonomi, adgangsbegrænsninger, formelle krav 

osv. 

 

Der er således ikke tale om, at individualiseringen 

opløser social og kulturel ulighed; den udgør sna-

rere nye måder at producere og reproducere for-

skelle på (Woodman & Wyn 2015).  

 
Tendensen til individualisering har selvsagt skabt 

et kolossalt fokus på den enkelte unge, hvilket 

forskningen også har påpeget. Men selvom indivi-

dualiseringen har dette fokus, betyder det langt 

fra, at fællesskaberne har mistet betydning i ung-

domslivet.  

 

Tværtimod synes individualiseringen at have fået 

tilføjet yderligere en dimension i unges fællesska-

ber. Det er selvfølgelig ikke nyt, at fællesskaber 

for mange unge er helt centrale. Og spørger man 

de unge selv, hvad der betyder noget for dem, er 

det mest naturlige svar for mange at være sam-

men med vennerne – ligesom det modsatte er 

angsten for at være udenfor. 
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Nyt er det dog, at vilkårene for dannelsen og ved-

ligeholdelsen af fællesskaber og socialitet er ek-

sploderet med de digitale mediers forlængede vir-

kelighed. Og det synes – sammen med en gene-

relt større usikkerhed på arbejdsmarkedet og i ud-

dannelsessystemet – at øge betydningen af soci-

ale relationer og fællesskaber for unge (Woodman 

& Wyn 2015). 

 

Den store betydning, som unge tillægger jævnald-

rende venner, hænger i relation til uddannelse 

blandt andet sammen med, at store dele af unges 

hverdag netop foregår sammen med unge på de-

res egen alder og på erhvervsuddannelserne 

også sammen med unge med et større alders-

spænd. Som elever eller studerende indgår de 

sammen i en arbejdssituation, der kan opleves 

som præget af pligt og nødvendighed, og som 

endda kan fylde en hel del af fritiden Men samtidig 

bliver man klasse- eller studiekammerater med en 

gruppe, og der opstår venskaber, konflikter og for-

elskelser, ligesom der dannes netværk og allian-

cer.  

 

De sociale relationer i skolen og på uddannel-

serne rækker langt ind i fritidslivet. Meget af det, 

der skal foregå, når man har fri, bliver planlagt i 

skolen og på uddannelserne (Heggen & Øia 

2005). Og det er yderligere i disse ungdomsår, 

mange opbygger de relationer, de tager med sig 

langt ind i voksenlivet. 

 

Der er således ingen tvivl om, at fællesskaber i 

ungdomsårene er helt centralt, og at der måske 

netop kan være tale om et øget behov for fælles-

skaber, som de ungdomsuddannelser, der danner 

rammen omkring ungdomslivet, skal forholde sig 

til. 

EUD: Forskellige fag, forskellige unge,  
forskellige ungdomskulturer 
 

På erhvervsuddannelserne er mulighederne og 

betingelserne for at skabe ungdomsmiljøer og fæl-

lesskaber som udgangspunkt strukturelt udfordret 

af skift i forbindelse med praktikperioder, spred-

ning i alder, fordeling i køn osv. Hertil kommer, at 

miljøerne er meget forskellige på de fire hovedret-

ninger på grundforløbet: 1) Omsorg, sundhed og 

pædagogik, 2) Kontor, handel og forretningsser-

vice, 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, samt 

4) Teknologi, byggeri og transport. Og dernæst 

kommer forskellene på de over 100 hovedforløb. 

 

Imidlertid har reformen af erhvervsuddannelserne, 

der trådte i kraft i august 2015, skabt mulighed for 

en større homogenitet på grundforløbene ved op-

delingen i Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 

(GF2). GF1 er for de helt unge, der kommer di-

rekte fra grundskolen eller har maks. et års af-

stand til afsluttet grundskoleforløb. GF2 er for ele-

ver op til 25 år. 

 

Flere skoler har i den forbindelse valgt fysisk at 

indrette et særligt område af skolen eller afdelin-

gen til unge elever, igangsætte sociale aktiviteter 

som hytteture, introarrangementer og lignende ak-

tiviteter, der er rettet mod at opbygge stærke  

sociale relationer blandt de unge elever på GF1. 

 

Ifølge den igangværende evaluering af reformen 

vurderer skolernes lærere og ledelse generelt, at 

GF1 fungerer godt, selvom der kan være udfor-

dringer med hensyn til vinteroptag, elevvolumen, 

mm. En stor del af skolerne vurderer også, at pro-

jektundervisningen og introduktionen til forskellige 

uddannelser i samlede retninger også fungerer 

godt. Mange ledere, lærere og elever fremhæver 

GF1 som en af de bedste nyskabelser i reformen 

(Søndergaard et. al. 2017). 

 

Trods denne udvikling skal man fortsat være var-

som med at tale om én ungdomskultur på er-

hvervsuddannelserne, men derimod om flere for-

skellige ungdomskulturer. Disse ungdomskulturer 

relaterer sig til de konkrete erhvervsuddannelser 

og hovedområder, ligesom individualiseringen har 

gjort, at der inden for de forskellige fag også kan 

være store forskelle. 

  

Forskellene er centrale at tænke ind i udviklingen 

af ungdomsmiljøer. Det kan i den forbindelse 

være relevant at forholde sig til særligt to dimensi-

oner i dette arbejde, som vi stiller skarpt på i det 

følgende. Vi håber, at de kan tjene som inspiration 

til arbejdet på skolerne med udviklingen af gode 

ungdomsmiljøer.  
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Dimensionerne handler om: 

 

1. Det rent sociale og det fagligt sociale  

2. ’Warm and cool places’ 

 

Det rent sociale og det fagligt sociale 
 

På erhvervsuddannelserne er det ikke en ny ting 

at arbejde med uddannelsesmiljøet, blandt andet 

som et af flere tiltag for at imødekomme udfordrin-

gen med at fastholde og tiltrække de unge på ud-

dannelserne. Her har man typisk skævet til gym-

nasiernes uddannelseskultur med fredagscafé, 

rusture, velkomstpakker m.m. og i større eller min-

dre grad forsøgt at kopiere nogle af disse elemen-

ter i etableringen af ungdomsmiljøer på erhvervs-

uddannelserne. 

  

Erhvervsuddannelsernes tiltag har det til fælles, at 

man ofte etablerer dem som et add-on tiltag ud fra 

en fastholdelseslogik frem for at tænke dem sam-

men med de faglige udviklingsforløb, som er-

hvervsuddannelserne i forvejen indeholder (Kat-

znelson & Louw 2015).  

 

Derudover kan man ikke direkte kopiere gymnasi-

ernes ungdomskultur til erhvervsuddannelserne, 

fordi erhvervsuddannelserne er karakteriseret ved 

en blanding af en uddannelseskultur og en  

arbejdspladskultur. Der ligger en udfordring i at 

matche denne særlige blanding af uddannelses- 

og arbejdspladskultur med ungdomskulturelle og 

ungdomsmiljømæssige tiltag på erhvervsuddan-

nelserne.  

 

Spørgsmålet er imidlertid, hvilke former for fælles-

skaber skal uddannelserne skabe? 

 

Man kan i forbindelse med et fokus på ungdoms-

miljøer og fællesskaber med fordel sondre mellem 

rent sociale fællesskaber og fagligt sociale fælles-

skaber for analytisk at kunne skabe rum til at få 

øje på forskellige dimensioner i det sociale liv på 

uddannelserne (Katznelson, Brown & Louw 2011).  

 

Det rent sociale henviser til eksempelvis fester, 

fredagscaféer og at gå i byen sammen, mens der 

med det fagligt sociale menes aktiviteter, hvor 

man er fælles om noget fagligt – f.eks. gruppear-

bejde, fælles udflugter, fælles lektielæsning osv. 

Sondringen er analytisk og behøver derfor ikke at 

være helt så skarp i virkeligheden – der kan til ek-

sempel sagtens foregå faglige samtaler og  

diskussioner under fredagscaféen, ligesom der 

også vil kunne tænkes at være ikke-faglige 

snakke under et gruppearbejde. 

 

Det kan i den sammenhæng være centralt i arbej-

det med ungdomsmiljøet på uddannelserne at 

rette en opmærksomhed på, hvordan man ønsker 

at arbejde med henholdsvis de rent sociale fælles-

skaber på den ene side og de socialt faglige fæl-

lesskaber på den anden. Dette netop med henblik 

på at kunne ramme elever, der favnes og motive-

res af såvel det ene som det andet. 

’Warm and cool places’ 
 

Et andet forhold, der kan være relevant at over-

veje i relation til udviklingen af ungdomsmiljøer, 

knytter an til det, som den tyske professor Bar-

bara Stauber kalder ’warm’ og ’cool’ places (Stau-

ber 2007). I forbindelse med en undersøgelse 

blandt udsatte unge udviklede hun på baggrund af 

anden forskning (Skelton & Valentine 1998) dette 

begrebspar, der indfanger to forskellige dimensio-

ner af et miljø eller et konkret sted. 

 

’Cool places’ repræsenterer steder, der er ladet 

med ungdomskulturelle værdier og som anses for 

attraktive steder for unge at mødes og være. Ste-

der, der anses for at være ’cool places’ og som de 

unge kobler sig til, giver de unge mulighed for at 

lade stedet indgå i deres selvfremstilling. Vi ser 

nok dette tydeligst i formuleringen: ”Jeg er 

RUC’er”. Formuleringen fortæller også, at netop 

stedet kan udgøre et væsentligt element i de un-

ges identitetsarbejde samt opbygning af og fortæl-

ling om, hvem de er.  

 

På erhvervsuddannelserne hænger identifikatio-

nen tydeligt sammen med fagligheden og de sær-

lige fag, man har valgt at uddanne sig til (Louw 

2013). Dette har også betydning for de ’cool pla-

ces’, man som erhvervsskole kan forsøge at etab-

lere. Dermed kommer uddannelsen og stedet 
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samtidig til at knytte an til den enkelte unges sub-

jektive behov, interesser og motivation for at gøre 

sig til en del af uddannelsen og stedet.  

 

Men lige så vigtig som ’coolness-faktoren’ er den 

dimension, som indfanges af begrebet om ’warm 

places’. ’Warm places’ er steder, der tilbyder tro-

værdige relationer og en varm og velkommende 

atmosfære. Det er et sted, hvor den enkelte ople-

ver sig tryg og som en del af en større sammen-

hæng. Man kan i metaforisk forstand næsten sige, 

at det at være et ’warm place’ er som at være del 

af en varm og tryg familie, og at det i denne di-

mension bliver det behov, uddannelsen også skal 

sigte mod at dække. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fælles for de to dimensioner synes at være et sy-

stematisk arbejde med fællesskaber og de unges 

muligheder for koblinger ind i forskellige fælles-

skaber. Koblingen til fællesskabet på institutions-

niveau (’jeg er XX’) og på et overordnet identitets-

niveau.  

 

Det er koblingerne til de nære sammenhænge, re-

lationer og fællesskaberne omkring indgangen til 

klassen, faget, holdet, underviserne, tidligere ven-

ner osv., hvor man oplever sig som hjulpet ind i 

forskellige former for relationer og sammen-

hænge. Og hvor man som elev samlet set etable-

rer og oplever sig som del af en række sammen-

hænge og derigennem opbygger et gennemgå-

ende tilhørsforhold – eller ’sense of belonging’ på 

et mere grundlæggende plan (Wenger 2008). 

Skeler vi her til f.eks. efterskolerne som en institu-

tionsform, hvor der arbejdes uhyre bevidst med 

etableringen af fællesskaber, synes der her gen-

nemgående at blive etableret og stillet fællesska-

ber til rådighed for de unge på en lang række ni-

veauer: Facebook-grupper inden opstart, møde 

med enkelte andre elever og tutorer inden opstart, 

spisegrupper, værelsesgrupper, arbejdsgrupper, 

kontaktgrupper, kontaktlærer, klasselærer osv. 

 

Her forekommer det i relation til erhvervsuddan-

nelserne som centralt at rette en øget opmærk-

somhed på, hvordan mulighederne for netop etab-

leringen af fællesskaber på disse forskellige  

niveauer er tilrettelagt og struktureret fra uddan-

nelsernes side. Fællesskaber af ren social karak-

ter og fællesskaber af faglig social karakter.  

 

Det gode ungdomsmiljø på  

erhvervsuddannelserne 
 

Samlet set bør arbejdet med etableringen af 

stærke og velfungerende ungdomsmiljøer på  

erhvervsuddannelserne adressere en række  

forhold, som overordnet kan tænkes som dimensi-

onerne i følgende figur: 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

'Cool places'

Attraktivt blandt 
unge

Ladet med 
ungdomskulturelle 
værdier

Ejerskab

Events

Gallafester

'Warm places'

Velkommende

Hjemligt

Hyggeligt

Sociale grupper

Sammenhold

Café, stearinlys
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Det er desuden centralt at overveje, hvordan di-

mensionerne indtænkes, og hvordan man arbej-

der med dem på de forskellige niveauer: 

 

 

Opmærksomhedspunkter 
 

I forhold til det pædagogiske ledelsesarbejde med 
ungdomskulturer og ungefællesskaber på er-
hvervsskolerne giver dette afslutningsvis anled-
ning til at pege på nogle centrale opmærksom-
hedspunkter. 
 
 

 
Pædagogisk ledelse af attraktive  
ungefællesskaber 
 

o Hvad gør du som uddannelsesleder for at 
sikre et attraktivt ungefællesskab, der både 
rummer cool places og warm places? 

 
o Hvad gør du som uddannelsesleder for, at læ-

rerne bidrager til at skabe attraktive ungefæl-
lesskaber på skolen, der både rummer cool 
places og warm places? 

 
o Hvordan får du som uddannelsesleder viden 

om elevernes oplevelser af ungefællesskaber 
og ungdomsmiljøet på skolen? 

 
Pædagogisk ledelse af elevernes  
læring 

 
 

o Hvad gør du som uddannelsesleder for at 
sikre et velfungerende samspil mellem det 
faglige og det sociale? 
 

o Hvad gør du som uddannelsesleder for, at læ-
rerne arbejder for et velfungerende samspil 
mellem det faglige og det sociale i uddannel-
sen? 
 

o Hvordan får du som uddannelsesleder viden 
om elevernes læring og progression på sko-
len? 

 

Afsluttende bemærkninger 
 

Dette notat er stykket sammen af pointer og tekst 

hentet fra en række forskellige undersøgelser af 

mere generel karakter om unges læring og moti-

vation, men med et andet fokus. Desuden er der 

suppleret med pointer fra undersøgelser om ung-

domsmiljøet på erhvervsuddannelserne, som vi 

gennemførte i 2011.  

 

Der er ikke gennemført selvstændig forskning i 

ungdomskultur og ungdomsmiljø på erhvervsud-

dannelserne i regi af CeFU i nyere tid. En over-

ordnet pointe er, at der synes at være et markant 

behov for ny forskningsbaseret viden om betyd-

ningen af ungdomskultur, fællesskaber og ung-

domsmiljø på erhvervsuddannelserne.  

• På sektorniveau

• På institutionsniveau

• På uddannelsesniveau

• På fagniveau

• På klasse-/holdniveau

• På gruppeniveau
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