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Kan man sige det på den måde, at unge 

med særlige udfordringer skal have vendt 

læringen på ”hovedet”?

- Det kan man godt, siger Lene Tang-

gaard.

Baggrunden for den korte ordveksling 

er et interview med Lene Tanggaard om en 

kommende erhvervsskolereform.

Der er bred politisk enighed om, at er-

hvervsuddannelserne skal være mere at-

traktive, og at unge i gymnasierne i højere 

grad end i dag også skal kunne tiltrækkes af 

en erhvervsuddannelse. Lene Tanggaard er 

helt enig i behovet for en reform af er-

hvervsuddannelser. - Vi har brug for hånd-

værkere og deres kompetencer, så det er 

uholdbart, at så mange unge fravælger en 

erhvervsuddannelse og at frafaldet er så 

stort som det er. I forbindelse med en re-

form skal politikerne være ekstra opmærk-

somme på unge med særlige udfordringer, 

så de ikke presses baglæns ud af systemet.

En anden tilgang til uddannelse

- De har brug for en helt anden tilgang til 

at lære end den gældende på erhvervsud-

dannelserne. Det er ikke nok med ekstra 

boglig undervisning og støtte fra mento-

rer. De har brug for en praktisk tilgang. De 

skal starte med at deltage i en produktion, 

hvor de ser og deltager i at løse opgaverne 

i praksis. Derefter kan de få en teoretisk vi-

Professor Lene tanggaard, Aalborg Universitet:

nogle unge har brug for 
at få vendt læringen på hovedet
Alle taler om en reform af erhvervsuddannelserne. Professor Lene Tanggaard, 
Aalborg Universitet, appellerer til, at politikerne er meget opmærksomme på 
behovet for en praktisk erhvervsuddannelse til de unge, der ikke vil kunne klare 
kravene til en erhvervsuddannelse.

den om hvorfor, det skulle løses på den 

måde, forklarer Lene Tanggaard.

- Der er brug for en praktisk erhvervs-

uddannelse som blandt andet foregår på 

Det ny Havredal (tidligere Havredal Prakti-

ske Landbrugsskole). Her starter uddannel-

sen og hverdagen altid i marken med at 

eleverne deltager i en autentisk produkti-

on, så eleverne har noget konkret at binde 

den teoretiske viden op på, som de får ef-

terfølgende. Det er et spørgsmål om tilgan-

gen til undervisning og læring, men kultu-

ren, der er på en skole af denne type, er 

lige så vigtig. Den kultur kan man ikke 

uden videre plante om til et erhvervsud-

dannelsescenter, fortsætter Lene Tangga-

ard og tilføjer som et apropos:

- Det er i øvrigt en måde at lære på, 

som alle andre kan nyde godt af på alle ni-

veauer. Man bliver heller ikke en god for-

sker, fordi man bliver placeret på et sæde 

og kun får undervisning i at forske. Man 

starter med stille og roligt at deltage i kon-

kret forskning med erfarne kollegaer og 

udvikler sig derfra til at blive en god forsker 

gennem praksis og teoretisk viden.

Erhvervsuddannelserne 

er et hårdt konkurrencemiljø

- Mange unge med særlige udfordringer 

har ikke kun brug for at lære et fag. De 

har grundlæggende brug for at lære at 

mestre deres liv med alle de forpligtelser 

og opgaver, der hører til at få et liv til at 

fungere. Mange mangler et grundlæg-

gende selvværd, siger Lene Tanggaard.

- Erhvervsuddannelserne er et hårdt 

konkurrencemiljø, hvor eleverne fra første 

færd er i åben konkurrence om praktik-

pladser. Det er på den måde langt hårdere 

end gymnasierne. Der skal en god portion 

selvværd og mod til, som måske kun 16-

årig, at opsøge en virksomhed og overbe-

vise dem om, at selvfølgelig skal de tilbyde 

en praktikplads netop i den virksomhed, 

forklarer Lene Tanggaard og fortsætter:

- Flertallet af unge med særlige udfor-

dringer og behov har netop ikke højt selv-

værd og mod. De har fået mange nederlag 

i deres hidtidige skoleforløb, så deres chan-

cer for at få succes i et så hårdt miljø vil 

være meget små. Når vi også ved, at det 

mest afgørende for om de unge gennem-

fører en erhvervsuddannelse er, at de får 

en praktikplads, så ser det svært ud.

Lene Tanggaard peger i den forbindel-

se på, at forskning, foretaget af Torben Pi-

legaard Jensen fra AKF (Anvendt Kommu-

nal Forskning) viser, at elevernes boglige 

niveau ikke er nær så vigtig i forbindelse 

med gennemførelse som en praktikplads.

Opmærksomhed på praktisk læring

Ligeværds uddannelsesinstitutioner an-
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vender alle praktisk læring som pædago-

gisk grundlag og læring. Nogle af de unge 

kan med den rette hjælp og støtte gen-

nemføre en praktisk erhvervsuddannelse 

og andre unge vil med den rette hjælp 

opnå andre kompetencer, der ligeledes vil 

kunne anvendes på arbejdsmarkedet.

- Skolerne skal have tildelt kompetence 

til at kunne udstede, ikke bare deltagerbe-

viser, men papirer på at eleverne har bestå-

et dele af et erhvervsuddannelsesforløb, 

der giver dem mulighed for at arbejde som 

f. eks. landbrugsmedhjælper. Det skal give 

eleverne adgang til eventuel videre uddan-

nelse på erhvervsuddannelserne, hvis de 

magter det, og adgang til arbejdsmarkedet 

med samme rettigheder og muligheder 

som alle andre, pointerer Lene Tanggaard.

De institutioner som i dag anvender en 

praktisk pædagogik for unge der lærer 

bedst gennem hænderne, kan hurtigt, hvis 

de tilføres de nødvendige kompetencer og 

ressourcer, omstilles til at kunne løfte op-

gaverne og etablere en praktisk erhvervs-

uddannelse, som er Lene Tanggaards bud-

skab:

Unge med udfordringer har brug for 

en praktisk uddannelse, der ”vender lærin-

gen på hovedet”. 
- Det er ikke nok med ekstra boglig undervisning og støtte fra mentorer. De har brug for en praktisk 
tilgang. De skal starte med at deltage i en produktion, hvor de ser og deltager i at løse opgaverne i 
praksis. Derefter kan de få en teoretisk viden om hvorfor, det skulle løses på den måde, forklarer 
Lene Tanggaard. 
Hun er medlem af styregruppen i projektet Praktisk Erhvervsuddannelse, som Ligeværd har taget 
initiativ til sammen med Aalborg Universitet, Det ny Havredal og Jysk Børneforsorg.


