
mangfoldighed

HVOR 
LANGT SKAL 
VI GÅ?
Der er mange forskellige typer af kursister på hf og VUC, 
og det er langtfra dem alle, der lever op til idealet om en 
hf-elev. Det kan man enten slå dem i hovedet med eller 
man kan indrette undervisningen og hf efter det. Lektor 
Steen Beck taler for det sidste og tager hul på dramaet om, 
hvor langt man kan og skal gå kursister og elever i møde i 
fremtidens hf.

Af Peder Holm-Pedersen

Vi kan ikke forholde os til problemstil-
lingen på en måde, hvor det kun handler 
om, hvordan vi ændrer de unge men-

nesker, så de passer til VUC og hf. Vi bliver nødt til 
også at se på, hvordan vi kan ændre VUC og hf, så 
de passer bedre til de mennesker, der rent faktisk 
befolker det.”

Ordene kommer fra lektor ved Syddansk 
Universitet Steen Beck og problemstillingen, han 
refererer til, handler om, hvordan unge, der i dag går 
på hf og VUC har vidt forskellige behov og forudsæt-
ninger for at lære. 

Han udtaler sig bl.a. på baggrund af et stort udvik-
lingsprojekt, FAG på Randers HF & VUC, hvor han 
sammen med forskerkollegaen Michael Paulsen, nu 

Aalborg Universitet, kortlagde forskellige kursisttyper 
og i et tæt samarbejde med lærerne iværksatte en 
række bud på, hvordan man som lærer og som insti-
tution bedre kan håndtere denne mangfoldighed. 

Ifølge Steen Beck handler den grundlæggende 
problemstilling om, at virkeligheden i dag er en 
anden end dengang, hvor det var relativt svært at 
komme ind på de gymnasiale uddannelser, og hvor 
man kunne forvente, at kursister havde interesse for 
viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, 
som der stadig står i hf-bekendtgørelsens § 1.

”Det vilkår er jo for længst faldet til fordel for et 
andet, nemlig at det er relativt nemt at komme ind og 
relativt svært at komme ud.” 

Derfor er der i dag også mange forskellige typer 
af kursister – og det er ifølge Steen Beck dem, hf og 
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mangfoldighed

VUC må indrette sig efter, og ikke et ideal om, hvordan en hf-elev burde 
være.

”Og så får vi det store drama. For hvor langt kan og vil lærerne og 
institutionerne gå for at komme de forskellige elever og kursister i møde? 
Hvordan håndterer man denne mangfoldighed? Og kan hf og VUC overho-
vedet rumme alle de elever, vi som samfund har valgt skal tage en gymnasial 
uddannelse?”

Leret er stadig vådt
I deres kortlægning af kursisterne på Randers HF & VUC – en skole, som 
Steen Beck omtaler med stor respekt og sympati − udviklede forskerne på 
baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data ni forskellige idealtyper 
inddelt efter, hvor henholdsvis socialt og fagligt engagerede de var i livet på 
deres uddannelse (se illustration s.19) Og selvom mangfoldigheden stadig 
er større på VUC og hf end på de andre gymnasiale uddannelser, mener 
Steen Beck, at samme problemstilling i stigende grad gør sig gældende på 
de andre uddannelser. 

”Jeg er overbevist om, at en gymnasielærer på en hvilken som helst 
anden gymnasial uddannelse vil kunne genkende de kursisttyper, vi beskri-
ver, fra deres egne klasser.”

Det kunne for eksempel være den kontaktsøgende. En kursisttype, der 
er uden fagligt engagement, ikke bryder sig om at arbejde alene og næsten 
udelukkende ser skolen som et rum for sociale kontakter. Eller den pligtop-
fyldende, som laver sine lektier og arbejder målrettet med det faglige, men 
holder sig lidt på afstand af det sociale. Eller den uintegrerede, for hvem 
skolen både fagligt og socialt er en fremmed verden, som han eller hun har 
store problemer med at finde sig til rette i.

En anden af de typer, Steen Beck fremhæver, er de forvirrede. Ikke bare 
fordi det er den største gruppe af kursister, men også fordi der her er noget 
at arbejde med for læreren, der er ude på en pædagogisk mission, forklarer 
han.

”Her er leret stadig vådt. De forvirrede kan så at sige falde ud til begge 
sider og enten blive tændte og koble sig på det faglige eller falde hen og 
stemple ud.”

Steen Beck beskriver de forvirrede som kursister, der godt ved, at de skal 
have en uddannelse, og som i princippet også gerne vil det, men som, når de 
så nærmer sig fagene, ikke rigtig kan se, hvad de skal bruge dem til, og hvad 
der forventes af dem. 

”De kan ikke finde deres vej i uddannelsen og kæmper med svigtende 
viljestyrke, disciplin og motivation.”

Didaktisk har de forvirrede derfor brug for høj lærerstyring, korte sekven-
ser af selvstændigt arbejde og klare rammer, forklarer Steen Beck. Han taler 
om at etablere sikre ’træningsbaner’, hvor kursisterne ved, hvad de skal, og 
som løbende giver dem nogle faglige succesoplevelser. 

Cool faglighed
Anderledes med en anden relativt stor gruppe, der 
udgøres af de fagligt engagerede, som består af de tre 
kursisttyper, forskerne benævner de integrerede, de 
pligtopfyldende og de instrumentelle.

”Det er kursister, der alle kan tage fra fagligt. De 
evner at arbejde selvstændigt og vil udfordres, så det 
stiller nogle andre krav til undervisningen.”

Tilmed er der stor forskel på, hvordan de tre typer 
engagerer sig socialt, forklarer Steen Beck. 

”De integrerede vil både det faglige og det sociale 
og går fuld af entusiasme ind i det fælles dannelses-
projekt, der ligger i klassefællesskabet. I den anden 
ende har vi de instrumentelle. For dem handler hf 
om cool faglighed, og det sociale er nærmest kun 
noget forstyrrende for dem.” 

Derfor er der også forskel på hvilke metoder og 
arbejdsformer, man kan fange og udfordre de fagligt 
engagerede med. De integrerede deltager gerne i 
gruppearbejde og deler ud af deres faglige overskud 
til deres klassekammerater, hvorimod de instrumen-
telle ikke gider den slags.

”Så også her kan læreren blive i tvivl om, hvordan 
den samlede undervisning skal lægges an.”

Steen Beck forklarer, hvordan de instrumentelle 
kursister godt kan være en udfordring, når man som 
lærer må lægge sin undervisning an, så den inddrager 
og ramme andre kursisttyper. 

Omvendt med de integrerede, forklarer Steen 
Beck.

”I et didaktisk perspektiv er de en gave til en 
klasse. De sætter en standard og kan med deres 
sociale engagement trække andre kursister i en mere 
faglig retning. De mere søgende medkursister kan 
spejle sig i dem.”

Det gælder for eksempel de forvirrede.
”De har netop brug for klassekammerater, der kan 

fastholde dem og trække dem i retning af det faglige. 
Det vil typisk være en katastrofe, hvis de forvirrede 
arbejder sammen med nogen, der er som dem selv 
eller er endnu mere rundtossede,” forklarer Steen 
Beck.

Her er leret stadig vådt. De forvirrede kan 
så at sige falde ud til begge sider og enten 

blive tændte og koble sig på det faglige eller falde 
hen og stemple ud.
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Som en forsker
Hvad stiller en lærer så op, når han eller hun kigger ud over landskabet i en 
gennemsnitlig hf-klasse og kan konstatere, at den er befolket af ni forskelli-
ge typer af kursister med meget forskellige didaktiske behov?

”Som lærer må man faktisk starte lige netop der: Med at kigge ud over sin 
klasse og lave sin analyse af hvad det er for kursisttyper, der befolker den, 
og hvad det er for dynamikker, der er på spil i klassen. I den forstand må 
læreren være en slags forsker, som forholder sig analytisk til situationen.” 

De ni idealtyper er da også tænkt som et operativt redskab, som lærere 
kan bruge i den forbindelse, forklarer Steen Beck. Han understreger, at de 
ni kursisttyper ikke skal forstås statisk, men som positioner, den enkelte 
kursist kan bevæge sig igennem.

”Og her må man både se på hvilke undervisningsformer, der rammer 
hvilke kursister, og på hvordan det kan påvirke den samlede dynamik i 
klassen. Har man en stor gruppe forvirrede i sin klasse, kan det for eksempel 
give god mening at rette en del af sin undervisning imod at få trukket netop 
dem i en mere faglig retning.”

Man kan også arbejde med undervisningsformer, der aktiverer kursister med 
forskellige faglige niveauer. For eksempel i form af Cooperative Learning, 
som blev afprøvet i projektet.

”Det, så vi flere gange, lykkedes rigtig godt. Men det blev også tydeligt, at 
Cooperative Learning er godt til stilladsering omkring læringen, men ikke 
så godt, når stilladseringen skal fjernes, og kursisterne skal lære at fortsætte 
selvstændigt. Den progression var der ikke.” 

Sjov undervisning 
I forhold til en rigtig stor del af de kursister, der er på hf, blev det ifølge 
Steen Beck tydeligt, at man ikke kommer uden om at arbejde med kursister-
nes motivation.

”Vi kan ikke længere forudsætte, at kursisterne er motiverede for under-
visning. Det er en motivation, der må skabes, og den kæmpe opgave må læ-
rerne til dels tage på sig og indrette undervisningen efter. For eksempel ved 
at komme kursisterne i møde for at fange deres interesse og arbejde med en 
varieret undervisning, der spiller på flere tangenter end den rent faglige.”

Måske skal man ligefrem til at tale om sjov og fængende undervisning, der 
får fat i affektive sider af læreprocessen. 

”Nu ved jeg godt, at der måske er lærere, der bliver rasende, for kan det 
virkelig være en gymnasielærers pligt at lave sjov undervisning? Men det vil 
jeg jo mene, er kontekstafhængigt − så ja, det er måske i nogle sammenhæn-
ge blevet lærerens opgave at gøre undervisningen fængende.”

Ifølge Steen Beck er diskussionen om sjov og fængende undervisning 
symptomatisk for det store drama, der åbner sig, når man tager hul på 

DE FORVIRREDE 
 − udgør 28 % på den toårige hf

De forvirrede er en meget sammensat gruppe. 
Næsten 80 procent er kvinder, heraf en stor 
del ’stille piger’, der laver deres lektier og bedst 
arbejder med ro omkring sig.

De ved godt, at uddannelse er vigtig, men kan 
ikke finde deres vej i de enkelte fag, de kæmper 
med motivation og selvdisciplin og deres frem-
tidsudsigter er diffuse. De kræver sikkerhed og 
har let ved at miste koncentrationen, hvis ikke de 
umiddelbart forstår, hvad der sker omkring dem.

Socialt giver flere af de forvirrede udtryk for, 
at de ikke swinger godt med deres klasse. 
Positionen er ambivalent, fordi de gerne vil være 
socialt engagerede og også tilskriver sig selv 
evner dertil, bare ikke i forhold til denne klasse.

”Fælles for de forvirrede kursister er, at de på 
grund af egen forvirring og mangel på rettethed 
savner lærerautoritet og tydelige værdier og 
mål. De har brug for læreren som ledestjerne,” 
siger Steen Beck.

Flere forvirrede giver eksplicit lærerne og 
undervisningen skylden for deres mangel på 
engagement. 

I modsætning til flere andre grupper taler 
disse elever ikke så meget om ansvar for egen 
læring, men om lærerens ansvar for en god 
undervisning. 

”Og en god undervisning er tydeligvis en undervis-
ning, som får fat i følelserne, og som kan vitalisere 
kursister, som ellers let kan falde hen i apati og 
distraktion. God undervisning skal ramme kursi-
sterne på noget, der umiddelbart vækker deres 
interesse – måske fordi de kan spejle deres egne 
usikre søgeprocesser i emnerne,” siger Steen Beck.
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diskussionen om, hvor langt lærerne skal og kan gå for at komme de mange 
forskellige kursister i møde. 

”Jeg mener ikke, at skolerne bare skal lægge sig fladt ned på maven for de 
unge. Men vi bliver nødt til at have et realistisk udgangspunkt i forhold til, 
hvad det er for forudsætninger, de unge kommer ind på uddannelsen med, 
og så inden for de rammer formulere nogle realistiske ambitioner om, hvor 
vi gerne vil have dem hen,” siger Steen Beck.

Han understreger, at motivationsfremmende metoder aldrig må over-
skygge de faglige mål og at det derfor handler om at finde måder, hvorpå 
kognitive og affektive elementer er i samklang. 

Lektier laves i klassen
Et andet konkret eksempel, hvor Steen Beck mener, det er nødvendigt at 
tage den diskussion, handler om lektielæsning. Eller rettere den manglende 
lektielæsning.

”Rigtig mange hf-elever læser ikke lektier eller gør det i hvert fald meget 
dårligt. Men det er som om, der har udviklet sig en form for hykleri i syste-
met, hvor vi lader som om, lektielæsning stadig fungerer som forberedelse 
til timerne. Men det gør det ikke for en stor del af hf-elevernes vedkommen-
de.”

Tværtimod. Den manglende lektielæsning har stor negativ effekt på 
undervisningen og hele stemningen i klassen, når kursisterne kommer til 
timer, hvor der arbejdes ud fra, at de har læst lektier, fortæller Steen Beck.

”Så sidder kursisterne og lader som om, de har læst, og prøver at følge 
med i undervisningen. Det vil enhver sund dreng eller pige falde i søvn over. 
Eller finde noget andet at give sig til. På den måde spreder meningsløsheden 
sig i et system, hvor vi lader som om, vi læser lektier.”

Så hvad stiller man op? Ifølge Steen er det ikke gjort med at hæve stem-
men og gentage, at kursisterne skal læse deres lektier.

”Hvis det bare var så nemt. Men det er jo gjort. Mange gange. Og derfor 
skal de mange konservative stemmer i debatten også stikke piben ind, for 
de forholder sig ikke til problemet og nutidens unge, når de blot efterlyser 
mere disciplin. Mange kursister har simpelthen svært ved at læse lektier, 
ikke mindst på grund af social baggrund og et somme tider meget kaotisk liv 
uden for skolen, og har brug for hjælp til at lære det.”

Ét af de tiltag, der blev sat i gang i udviklingsprojektet, handlede da også 
om, at man arbejdede systematisk med klasse-lektier, dvs., at man arbejdede 
med lektierne i klassen, så kursisterne med tiden blev klædt på til selv at 
kunne klare dem.

”Vores undersøgelser viser, at det betaler sig at investere i lektielæsning 
på den måde.”

Steen Beck fortæller dog også, hvordan klasse-lektier i nogle tilfælde kom 
i konflikt med de fagligt dygtige kursisters forventninger til hf.

”De kunne næsten blive forargede over tiltaget og spørge ’hvad er det her 
for et socialpædagogisk projekt? Hvis man vil være her, skal man da kunne 

DE INTEGREREDE 
– udgør 12 % procent på den toårige hf 

De integrerede har en positiv indstilling til sko-
lelivet i dets mangfoldighed. De dyrker fagene, 
ikke blot som midler til noget andet, men også 
fordi de finder dem spændende og interessante 
i sig selv, og der er mange undervisningsformer, 
som de godt kan lide. De deltager aktivt i det 
sociale liv i klassen og på skolen. 

Blandt de integrerede kursister er der forholds-
vis flere drenge, og klart færre end generelt 
kommer direkte fra 10. klasse.

Disse kursister sætter en standard, som 
andre kursister kan navigere i forhold til, og som 
læreren kan bygge på. 

”Didaktisk er de en gave at have i sin klasse,” 
siger Steen Beck.

Udfordringen kan bestå i, at de ikke føler, at de 
får nok fagligt input, hvis undervisningen retter 
sig for meget mod bund og midte. Eller hvis de 
oplever, at deres sociale engagement kommer 
til at koste dem på det faglige: 

”Vi har set eksempler på, hvordan integrerede 
kursister med tiden trækker sig tilbage fra det 
sociale, fordi de oplever, at samarbejdet med 
andre kursister går op i hat og briller. Så får de 
en mere instrumentel tilgang og fokuserer på 
deres eget faglige projekt. Et stort tab for en 
klasse.” 

En løsning kan være indimellem at give plads 
til kursister, der kan mere, så de får lov at vise 
det og får mulighed for at arbejde sammen med 
hinanden, så der skabes det rum af udfordrin-
ger, som de ikke i så høj grad får, når de samar-
bejder med fagligt svagere kursister.
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læse lektier.’ Derfor er der også smarte hf-centre, der arbejder 
med to hf-retninger. En med lektie-inklusion og en uden.” 

Steen Beck kunne godt se et hf for sig, der gik videre ad den 
vej, forklarer han og skitserer et hf med færre timer, men som til 
gengæld har huller i skemaet, hvor kursisterne skal gå i lektie-
værksteder og lave deres lektier. 

”På den måde ville man kunne lave de stilladseringer, der er 
nødvendige for nogle i starten, og så begynder skolen at være 
realistisk på det her punkt i forhold til, hvad det er for elever, der 
går der.”

En kontrakt
Det er dog ikke kun lærerne, der skal komme kursisterne i møde 
med motiverende undervisning og klasse-lektier. Det gælder 
også den anden vej, forklarer Steen Beck.

”Skolen har behov for at tilbageerobre sin aura af at være et 
vigtigt og forpligtende læringssted. Et sted, som kursisterne også 
føler, at de skal yde noget til, for at kunne være en del af det.” 

En måde at genetablere den aura på kunne være, at man 
lavede nogle eksplicitte aftaler med kursisterne. Eller måske 
ligefrem kontrakter, foreslår Steen Beck.

”En form for fælles aftale, hvor lærerne siger til kursisterne: 
okay, nu gør vi lærere sådan her i forhold til at komme jer i 
møde, vi prøver at gøre undervisningen mere spændende, og vi 
tager ansvaret på os i forhold til at lære jer at lave lektier, men så 
skal I altså også give det en chance og gøre jeres. For ellers går 
det ikke.”

Det betyder så også, at lærerne skal have muligheder for at 
forholde sig til kursister, der ikke yder deres. Steen Beck taler om 
en mild form for konsekvenspædagogik. 

”Inden for nogle realistiske rammer, der tager højde for 
kursisternes reelle evner og forudsætninger, skal det være muligt 
at arbejde med krav og konsekvenser. Om det nu er, at kursister, 
der alligevel ikke får lavet deres lektier, må en tur uden for døren 
og lave dem, ved jeg ikke, men at kursisterne udvikler deres selv-
disciplin er af afgørende betydning i et samfund som vores.”

Steen Beck er godt klar over, at sådanne tiltag vil starte en 
mindre værdikamp på mange skoler.

”Det rammer lige ind i kløften mellem blød og hård pæ-
dagogik. En kløft, der går ned gennem mange skoler, ledelser, 
lærerkollegier og jo tit også ned igennem den enkelte lærer – og 
forsker - selv,” siger Steen Beck.

Han taler om, at hf på den ene side er præget af en studie-
kompetencediskurs, der handler om, at der stilles krav om, at 

DE ADSPREDTE
 − udgør 11 % på den toårige hf

De adspredte har det ikke godt med det faglige. En del af 
dem er skoletrætte, men øjner ikke frugtbare alternativer. 
De er i en venteposition og tager afslappet på det hele eller 
forholder sig diffust.

De adspredte kommer i stort omfang direkte fra 10. klasse.
Mens et stort flertal af hf-kursisterne godt kan lide 

samtale og diskussion i klassen, er det kun halvdelen af de 
adspredte, der synes, det er en attraktiv undervisningsform. 

”Det hænger muligvis sammen med, at et flertal af disse 
kursister ofte ikke laver lektier, ikke vil eksponeres fagligt, 
og at mange af dem har travlt med at bruge computeren til 
sociale formål i undervisningstiden,” siger Steen Beck.

Den adspredte opsøger ofte andre kursister, som har det 
ligesom ham eller hende selv, og opbygger her et socialt 
samvær, der handler om alt muligt andet end det faglige 
arbejde – for eksempel computerspil.

”Disse mindre fællesskaber dyrkes som alternativ og i 
opposition til det, læreren og skolen lægger op til, og har tit 
karakter af et »forsvar« mod at blive eksponeret fagligt.”

At få sporet disse kursister ind på et fagligt engagement 
kan formentlig kun gøres igennem mange små skridt. Det 
handler bl.a. om at få opbygget en kultur i klassen, hvor 
man kan bidrage og føle sig som en del af et ’vi’ – også 
selvom man måske ikke har så meget at bidrage med i 
første omgang, forklarer Steen Beck.

”Men nogle af de adspredte har også brug for et wake 
up call: en lærer, der beder dem slukke computeren eller 
blive væk fra undervisningen, hvis de ikke bidrager. For 
nogle af de adspredte kan det rive dem ud af deres af-
ventende position. For andre vil en sådan tilgang dog nok 
betyde mere fravær og i sidste ende frafald.”
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der er nogle ting, som kursisterne skal lære. Og så på 
den anden side det han kalder en stærk omsorgsdis-
kurs:

”Hvor man næsten ikke kan stille krav til kursi-
sterne, uden at det bliver opfattet som groft eksklu-
derende overfor skrøbelige unge, der allerede ligger 
ned. Men man bliver nødt til at finde en balance 
mellem de to tilgange, som smart tænkt måske ikke 
engang er i modsætning til hinanden, for noget af det 
vigtigste, vi kan lære de unge, er at evnen til at kunne 
passe sine ting.”

 
Savsmuld
Som udviklingsprojektet på Randers HF & VUC har 
vist, kan der gøres mange gode tiltag i forhold til at 
håndtere udfordringen med de mange forskellige 
kursister inden for de gældende rammer. Men ifølge 
Steen Beck kommer vi ikke uden om at se mere 
grundlæggende på, hvilken type uddannelsesinstitu-
tion hf og VUC skal være i fremtiden.

”Hvis vi som samfund virkelig vil have den her 
store gruppe af unge mennesker igennem systemet, 
så bliver vi nødt til at se i øjnene, at VUC er for 
boglig. Så er det sagt.”

Steen Beck uddyber:

”Alt for mange af dem, der i dag sidder i klasserne på 
VUC-centrene, gik ud af skolen af en årsag. De var 
skoletrætte og orkede ikke flere bøger, og nu får de 
så bare endnu mere af det samme. Der er for stort et 
mismatch mellem mange af kursisternes nærmeste 
udviklingszone for læring og så den boglige profil, hf 
og VUC har.”

Derfor så Steen Beck gerne, at der udover de kre-
ative fag kom flere praktiske elementer ind i uddan-
nelsen. Han peger på værkstedslæring og mesterlære 
som eksempler på undervisningsformer, der passer 
bedre til mange kursisters læringsprofiler.

”Enten skal der etableres et egentligt og attrak-
tivt alternativ til hf for nogle af de her unge, jf. den 
aktuelle debat om erhvervsskolerne, eller også må hf 
begynde at lugte mere af savsmuld og blive et sted, 
hvor der også arbejdes med hænderne. Et sted, hvor 
håndens og åndens arbejde forenes, og der arbejdes 
med en bredere kompetenceprofil end i dag”. X

Steen Beck 
er lektor i Uddannelsesvidenskab ved Institut for 
Kulturvidenskab på Syddansk Universitet og leder af Center 
for Forskning i Skoleudvikling (CFS). I centrets regi står 
Steen Beck lige nu i spidsen for et stort forsknings- og 
udviklingsprojekt på 11 VUC-institutioner i samarbejde 
med VUC Videnscenter, ligesom han er involveret i diverse 
projekter sammen med forskellige gymnasieskoler og 
forskning på Social- og Sundhedsskolen Fyn og. 
 
I udviklingsprojektet på Randers HF & VUC kortlagde Steen 
Beck og forskerkollegaen Michael Paulsen mangfoldigheden 
af kursister. På baggrund af disse analyser og i nært 
samarbejde med lærerne på skolen blev der iværksat seks 
forskellige aktioner med bud på konkrete didaktiske tiltag 
i forhold til, hvordan lærere og institution bedre kunne 
håndtere denne mangfoldighed.

Det drejede sig om følgende aktionsområder:
Klasseledelse og klasserumskultur, lektiekultur, tavle- og 
notekultur, læringssamarbejde, studiekompetence og it- og 
mediekultur.

Læs mere:
Steen Beck og Michael Paulsen har sammen 
skrevet en del om projektet og dets resultater. 
På gymnasieforskning.dk finder du blandt 
andet:

 ņ Mangfoldighed og fællesskab – en etnodidak-
tisk analyse af kursisttilgange og klasserums-
kultur på hf og VUC

 ņ Læringssamarbejde – en etnodidaktisk 
analyse af Cooperative Learning på hf og 
VUC

 ņ Lektier – idealer, realitet og handlemulighe-
der. Artiklen indgår i antologien Frihed og 
Styring (red.: Steen Beck og Dion Rüsselbæk 
Hansen), Syddansk Universitetsforlag 2013.

 ņ Tavle og noter, Voksenuddannelse - FAG-pro-
jektet på Randers HF & VUC, 2011

Hvis vi som samfund virkelig vil have den 
her store gruppe af unge mennesker igennem 

systemet, så bliver vi nødt til at se i øjnene, at VUC er 
for boglig. Så er det sagt.
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