
KL’S BØRN & UNGE TOPMØDE 2020

Velkommen til temamøde 9 

Ikke-uddannelsesparat i folkeskolen –
hvordan kommer de unge videre i 

uddannelse og job?
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VELKOMST
Ved vært Knud Erik Hansen

Byrådsmedlem i Faxe kommune og medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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#BUTM2020

PROGRAM
Velkomst

Hvad motiverer unge til uddannelse?
ved Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning

Hvad siger de unge? Seks temaer som fylder i deres fortællinger
ved Lone Englund Stjer, chefkonsulent, KLK

Realisering af de politiske ambitioner om sammenhæng i ungeindsatsen
ved Pernille Kjeldgård, centerchef i Høje-Taastrup Kommune

Afrunding
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HVAD MOTIVERER UNGE TIL 
UDDANNELSE?
Ved Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning
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Om at skabe motivation
blandt unge på kanten af 

uddannelse og skole 

Noemi Katznelson

Center for Ungdomsforskning
Aalborg Universitet

Danmark

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Fravær, afkoblethed, skolevægring... 

Hvad skal der til for at skabe motivation?

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Mod en ændret forståelse af 
motivation

Int.: Synes du det er svært, det her med at skulle finde ud af, hvad man 
vil efter skolen?

Ja, det synes jeg. Altså meget. Fordi, der har man valgt et eller andet 
job. Så kommer man i praktik – og så når jeg tænker nærmere over 
det ’okay, det var slet ikke mig’. Så er det bare sådan ’ okay, hvad skal 
jeg nu være. (…) Jeg tror bare, det er noget man selv må finde ud af. 
Men jeg ved ikke rigtigt noget, der interesserer mig, så det er det, 
der er problemet. (Freja , 9. klasse)

Motivation som individuel og iboende ‘egenskab’ knyttet til 
interesse: Det handler om at finde noget man brænder for

Motivation som kvantitativ størrelse – man kan have meget eller lidt 
motivation

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Kontekstuel motivation

… det er helt anderledes. Vi får ikke lektier for. Vi laver helt andre ting. Vi laver 
mad. I starten skulle man bare lære at stege en frikadelle, men det lærte vi hurtigt. 
Så nu er det finere mad … jeg har lært at lave tærter. Vi har haft teori om brød, om 
stegning og om hævning. (…) Jeg er en af de bedste på holdet. I grundskolen var jeg 
en af de dårlige, og her er jeg en af de bedste.

(…)
I: Hvad tænker du om det at vælge nu. Er det nemmere end i 9. klasse?
Jeg har ikke mere ondt i maven. Min selvtillid er blevet bedre. Den er dårlig 
stadigvæk, men den er blevet bedre omkring skolen, ikke. Nu ved jeg, hvilket 
emne jeg vil ind på. (Freja, 2. int. efterskole)

 Motivation som resultat af erfaringer – ikke egenskab. Kontekstuelt og processuelt 
fokus

 Motivation som kvalitativ størrelse – fokus på motivationens retning.

 Understreger vigtigheden af at overskride det individuelle fokus, og sætte spot på 
de læringsrum de unge færdes i. Hvornår og hvordan skabes mulighed for 
motivation og læring? 

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Motivation som resultat 
og ikke forudsætning

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk

Motivation

Den unges motiver, 
erfaringer og 

meningsskabelse

Klasserums-

kultur



Grundlag for systematisk arbejde 
med at skabe motivation

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Nødvendighedsmotivation

Jamen jeg tænker, at det 

(uddannelse) er vigtigt. Det er 

fremtiden. Uanset hvilket 

arbejde, så er der ingen fremtid 

uden uddannelse. Og så 

tænker jeg på penge. Du skal 

bruge en uddannelse for at 

kunne tjene pengene.

Indebærer et fokus på:

Krav, forudsætninger, 

pålæg

Udfordringer:

Mangel på subjektiv 

mening

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Relationsmotivation

Jeg synes, de gider at tage en seriøst 

og virkelig hjælpe en. Det var 

derfor, jeg kom videre. Jeg fandt én 

som tog mig seriøst og ikke stod 

med det der underlige kolde blik, 

hvor det bare så ud som om det fes 

ind ad det inde øre og ud af det 

anden, når jeg sagde noget. Det blev 

taget seriøst her og det er det, jeg 

tror der har gjort, at jeg er kommet 

videre så hurtigt som jeg gjorde.

Indebærer et fokus på:

Voksenrelationer, 

ungefællesskaber, 

anerkendelse

Udfordringer:

Kontekstbundet, 

manglende fagligt 

engagement

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Mestringsmotivation

Matematik og dansk har 

aldrig været min stærke side. 

Så vi brugte halvanden måned 

på at terpe matematik og 

dansk, så jeg kunne få 

optagelsen til hf. Og jeg ser det 

sådan. Var jeg ikke kommet 

over til Hanne og Hans så var 

jeg aldrig endt på hf. 

Indebærer et fokus på:

Mestring, progression, 

feed back

Udfordringer:

Mangel på progression og 

læring

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Retningsmotivation

Jeg tror det vigtigste jeg har 

fået ud af det, det er retning. 

Fundet ud af, hvad og hvor det 

her fører hen, hvad er det næste 

skridt for mig. Jeg har fået 

mere motivation for at 

gennemføre. Det har nok været 

det største, der er sket

Indebærer et fokus på:

Valg, afklaring, identitet

Udfordringer:

Manglende muligheder

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Praksismotivation

Vi kom i forskellige 

praktikker og der kom vi også 

over i praktik derovre og 

jamen allerede første dag, der 

gav det mig bare blod på 

tanden. Det var det der var 

spændende og det var den vej 

jeg ville 

Indebærer et fokus på:

Anvendelse og 

læringstilgang

Udfordringer:

Manglende oplevelse af 

relevans

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk



Generelt om 
motivationsorienteringerne

1. Forskellige motivationsorienteringer kan gøre 

sig gældende på samme tid

2. Motivationsorienteringerne er foranderlige 

over tid

3. Der er ikke en normativ forskel på god og 

dårlig motivation, men der kan være ubalance i 

vægtningen mellem de forskellige 

motivationsorienteringer

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk
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HVAD SIGER DE UNGE? SEKS TEMAER 

SOM FYLDER DERES FORTÆLLINGER

ved Lone Englund Stjer, chefkonsulent, KLK
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KL'S UNGEPARTNERSKAB - KOMMUNESPORET

HVAD SIGER DE UNGE –
SEKS TEMAER
BØRN OG UNGE TOPMØDE 2020



M

KL og UVM  
Ungepartnerskab om sammenhængende 

kommunal ungeindsats (KUI) 

10 kommuner 70 brugerrejser med 

unge der har behov 

for en tværfaglig 

indsats

Klare budskaber fra de unge

Bemærk – vi har kun talt med dem, det ikke er gået så godt for. 



20

Mødet med 
kommunenSkolen

Sammen-
hængende 
kommunal 

unge-
indsats

RelationenFamilien

Det rette 
tilbud

Fællesskab



Citat fra fagchef om at lytte til borgerne:

”Medarbejderne siger: Jeg har arbejdet 

med det her i 10 år, og jeg ved godt, 

hvad de unge vil sige. Men det viser sig 

faktisk, at de ikke siger det, som vi 

troede, at de ville sige. Det er ikke fordi 

medarbejderne ikke er dygtige fagligt, 

det er fordi de ikke er brugere”.

Brugere vil have en anden fortælling 

end den vi har som fagpersoner – vi 

skal være bevidste om begge 

fortællinger, når vi designer indsatser.



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

KL's Ungepartnerskab - Kommunesporet 22

SKOLEN
”JEG FORTRYDER HVER ENESTE DAG,  AT DET IKKE BLEV TIL NOGET MED 
SKOLEN”



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

23

FAMILIEN
“DET SKALGÅ HURTIGERE (DEN UNGE PEGER PÅ BEGYNDELSENAF
BRUGERREJSEN). DET VAR DER DE SKULLEGØRE NOGET”



KO 24

Mødet med kommunen – den fælles opgave



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

25

RELATIONEN
“JEG VAR HELDIG. DET HAR IKKE VÆRET SYSTEMET.  DET HAR 
VÆRET MENNESKENE, DER VILLE MIG. DE HAR STRUKKET SIG 
UD OVER SYSTEMETS GRÆNSER”



Stiknåleoperationer 
ned i de unges liv 
har mindre effekt og 
betydning

Det skal være 
sammenhængende 
og skræddersyede 
forløb

26

De  Rette tilbud



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

27

FÆLLESSKAB
“FØLER IKKE, AT HER HAR JEG HJEMME. DEN FØLELSE MISTEDE
JEG FOR  MANGE ÅR SIDEN”



Find mere viden om ungerejser 
eller kommunernes erfaringer 
fra partnerskabet på:

https://klk.kl.dk/media/22018/kommunal-ungeindsats-

hvad-siger-de-unge-selv.pdf

https://www.kl.dk/kommunale-

opgaver/beskaeftigelse/kommunal-ungeindsats/gode-

eksempler-fra-kommunerne/

https://klk.kl.dk/media/22018/kommunal-ungeindsats-hvad-siger-de-unge-selv.pdf
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/beskaeftigelse/kommunal-ungeindsats/gode-eksempler-fra-kommunerne/


#BUTM2020

REALISERING AF DE POLITISKE 
AMBITIONER OM SAMMENHÆNG I 
UNGEINDSATSEN

Ved Pernille Kjeldgård, Ungecenterchef i Høje Taastrup
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Høje Taastrup Kommunes
Ungeindsats og styrke IUP

Ved Ungecenterchef Pernille Kjeldgård



Afsæt for indsatsen

• 1/3 i alderen 15-64 år har ingen 
uddannelse ud over 
grundskolen

• 59 % af de 24-årige har i 2019 
gennemført en 
ungdomsuddannelse. 

• Færre betydelige voksne i 
unges liv: ensomhed, større 
udsathed & diagnoser Lavt 

uddannelsesniveau

SVAR

- flere betydelige 
voksenstemmer i de 

lærings og fritidsarenaer, 
hvor de unge er 

- bred unge og by-
involvering 

- fælles tro og tilgang til de 
unge. Arbejde med de 
unges motivation og 

netværk for at gøre dem 
mere robuste.



Vision og mål
”En levende ungeby”
Et lærende og legende unge- og campusliv skabt af de unge
Uddannelse til alle 

Programspor: 

1. Uddannelses- og læringskultur 

2. Nærende, lærende, legende unge- og fritidsliv 

3. Samskabelse og ungedeltagelse

Vores ambition og opgave

Resiliens / robusthed
Skabe bæredygtig 
livsførelse for den enkelte 
og bæredygtige 
institutioner og by. 



Ung-
doms-
skolen

Krim.
præv. 
Team

Unge
guide 
HTK

LINIE 
10

Sekre
tariat

UNGEcenter

UC

Vi har på daglig basis berøring 
med tusinder af UNGE!

Klubber

Ca. 6000 
unge/vejledere

1100 
unge/ungeguide

300 
unge

1815 
unge

1324 unge
35 i 

Heltidsunder
visning 

80
unge



Ny afdeling forankret i Ungecentret

- Uddannelsesvejledere 

- Ungeguider 

- Virksomhedsindsats

- Uddannelsesambassadører

Ungeguide HTK 





En rejsemakker 
uddannelsesambassadør

Kan inspirere i dagligdagen

Kan drømme sammen med en

Kan hjælpe med at huske hvad 
man har aftalt

Kan hjælpe med at pakke

Holder humøret oppe når der ikke 
hele tiden er spændende 
oplevelser 

Det er godt at have… 

En rejseguide

ungeguide

Ved hvad der er er på markedet

Kan finde den rigtige rejse til den 
rigtige pris

Ved hvad der kræves af pas, 
visum, vaccinationer mv…

Kan hjælpe med at lave den gode 
rejseplan 

Kan hjælpe med at ændre planen 



Uddannelsesambassadørrolle

Opgaver: 

• Opsøgende - Spotte unge med udfordringer og
vise vej til ungeguiderne. 

• Bidrage med viden ifm vurdering og 
understøttende funktion ift. uddannelsesplanen 
(tæt samarbejde med ungeguiden). 

• Understøtte uddannelseskultur i klubber, skoler 
m.v.

Uddannelsesambassadører – ”Rejsemakkere”



Skabe det gode ungeliv sammen med de unge

Relations-
mobiliserings- og 

motivationsarbejde

Områdebaseret 
fritidsliv og 

læringsarenaer

Koordination





AFRUNDING
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TAK FOR NU OG GOD 
FORNØJELSE MED JERES 
NÆSTE TEMAMØDE
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TEMAMØDE 1
- PLENUM

TEMAMØDE 2
- EUROPAHALLEN

TEMAMØDE 3
- LAUGSTUEN

TEMAMØDE 4
- GÆSTESALEN

TEMAMØDE 5
- LATINERSTUEN

TEMAMØDE 6
- COMWELL 1 (KILDEN)

TEMAMØDE 7
- COMWELL 2 (GRUPPERUM K4)

TEMAMØDE 8
- BONDESTUEN

TEMAMØDE 9
- MUSIKSALEN

TEMAMØDE 10
- DET LILLE TEATER
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Se mere på ”KL-KONFERENCER” 

APP’en → ”Oversigtskort & lokaler”


