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SEKTION 2
Produktionsskolen er vor
tids højskole
UDDANNELSE: En
stor gruppe unge
har slet intet forhold
til det at arbejde,
siger murer og politiker Mattias Tesfaye.
Af Tine Fasmer

Elevformændene Trine Simmel (handelsskolerne), Morten Ryum (erhvervsskolerne), Mathilde Vinther (gymnasierne) og Miranda Dagsson
(Danske Skoleelever) deltog også i Sorø 2014, hvor omkring 100 skolefolk var samlet. Foto: Elmer Madsen

Unge stresser for vildt
UDDANNELSE: Professor advarer mod,
at unge presses for
hurtigt gennem
uddannelserne.

Af Tine Fasmer
SJÆLLAND: 60.537 unge blev
i 2014 optaget på en videregående uddannelse, og det er
rekord.
Men det benhårde fokus på
at få flest muligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gå videre i systemet

rummer en risiko for den
modsatte virkning.
Sådan lød advarslen fra
professor Lars Ulriksen fra
Københavns Universitet på
årets Sorø-møde, hvor skolefolk, politikere og eksperter
i år diskuterede fremtidens
ungdomsuddannelser.
- De overordnede styringsmekanismer i uddannelsespolitikken får de unge
til at minde om kaninen i
Alice i Eventyrland, de haster af sted med fokus på
afgangseksamen.
Mange
elever og studerende kan efterhånden ikke tænke på andet end at bestå, siger Lars

FAKTA
 Sorø-mødet 2014 har fremtidens ungdomsuddannelser
som tema.
 Over 100 skolefolk - eksperter, politikere og praktikere mødes på Campus Sorø 5.-7. august.
 Undervisningsminister Christine Antorini (S) står i spidsen for det traditionsrige møde.
 Sorø-mødet afholdes hvert år.
 Første gang var i 1981, og initiativtageren var daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V).

Ulriksen, der opfordrer til
mere fokus på uddannelsernes indhold frem for de unges uddannelses-tempo.
Paradoksalt kan samfundets krav om at undgå sabbatår være med til at forsinke en del unge.
- De bliver drænet af karakterpresset, og det aktiverer pauser. Og de, der går
videre med det samme, oplever ofte udmattelse. Det er
alt for meget fokus på at bestå, frem for at forstå, siger
Lars Ulriksen.

SJÆLLAND:
Samfundsdebattør, murer, tidligere
SF-næstformand og nuværende socialdemokrat Mattias Tesfaye opfordrer til at
reformere produktionsskolerne.
For der er en stor gruppe
unge på erhvervsskolerne,
som næppe vil kunne gennemføre en håndværksuddannelse.
- Halvdelen af eleverne i
skolepraktik bliver fremragende murere. De mangler
bare en praktikplads. Men
den anden halvdel burde
smides ud, sagde Mattias
Tesfaye på årets Sorø-møde,
hvor skolefolk, politikere og
eksperter diskuterede fremtidens ungdomsuddannelser.
Han underviste i foråret
på Københavns Tekniske
Skole og påpeger, at kravet
om mindst to på karakterskalaen - altså at bestå folkeskolen - ikke kan stå alene.
For nok har den »tunge«
gruppe erhvervsskoleelever

elendige folkeskoleresultater til fælles, men det er ikke
problemet.

Mistrøstigt billede
- De har et enormt fravær,
ryger utroligt meget hash,
og de har aldrig lært at begå
sig med kolleger, sagde Mattias Tesfaye, der tegnede et
billede af unge med elendige spisevaner, mærkelige
søvnmønstre og ringe hygiejne.
- De kommer fra familier,
hvor ingen arbejder, ingen
i opgangen arbejder, og deres kæreste arbejder heller
ikke. Blichers almue »kendte kun til arbejde«. Vor tids
fattige kender alt til bøger,
men de har lært at dukke sig
for dem.
Mattias Tesfaye opfordrer
regeringen til at reformere produktionsskolerne, så
snart erhvervsskolereformen er faldet på plads.
- Hvad ville Grundtvig
have gjort? Produktionsskolerne må blive vor tids
højskoler, sagde Mattias
Tesfaye.
Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund var
hurtigt til at erklære sig
enig med Tesfayes budskab
om at fjerne reglen om, at
elever højst må gå et år på
produktionsskole.
- Håber bare resten af hans
parti bakker op, skriver
Rosa Lund på twitter.

Mange mistrives
Også ungdomsforsker Noemi Katznelson påpeger, at
mange elever og studerende
mistrives på uddannelsesinstitutionerne.
- Uddannelserne stortrives, de unge strømmer ind
på dem, men lysten til læring har meget ringe kår, siger Noemi Katznelson.
Hun fortalte blandt andet,
at 72 procent af underviserne på erhvervsskolerne oplever, at eleverne er blevet
mindre motiverede, og over
halvdelen forventer, at frafaldet vil stige.
Hendes undersøgelse viser

Tidligere undervisningsminister
Bertel Haarder er idemanden
bag de årlige skoledebat-dage i
Sorø. Foto: Elmer Madsen
også, at mange gymnasieelever er frustrerede og demotiverede.
- Mange er stressede over
karakterer og sover ikke om
natten, og for andre unge er
det en catch 22. De ved, at uddannelse er vigtigt, men de
oplever ikke, at de fungerer i
uddannelsessystemet, siger
Noemi Katznelson.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) slår på, at 78.000 unge
mellem 15 og 24 år ikke har en ungdomsuddannelse. Men presset
skaber mere frustration, siger forskere. Foto: Elmer Madsen

