FORSA konference den 19. maj 2021.
Workshop 1:
Forskningsprojekt om NEET-gruppen (Not in Employment,
Education or Training)
v/ Per Svanholm Christensen, Henrik Engholm Feldtmose,
Nenad Michael Elkjær og Per Westersø.
VIA University College. VIA University College.
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

www.via.dk/flos

Forskning i VIA
Vi laver primært anvendt forskning i tæt
samarbejde med offentlige og private partnere.
Vores forskning og udvikling skaber viden, der
styrker vores uddannelser og løser samfundets
udfordringer.
VIA har syv forskningscentre og forsker indenfor:
- Sundhed og velfærdsteknologi
- Ledelse, organisation og samfund
- Kreative erhverv og professioner
- Uddannelseskvalitet, professionspolicy og
praksis
- Pædagogik og dannelse
- Byggeri, energi, miljø og klima
- Innovation og entreprenørskab
www.via.dk/flos

Forskningscenter for ledelse,
organisation og samfund
Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger.
Vi interesser os for:
– hvordan sociale og politiske vilkår rammesætter og understøtter borgere og
fagprofessionelle
– hvordan sociale relationer, møder og handlinger udvikler og forandrer både samfund,
mennesker og det professionelle arbejde.
– Vi har fokus på forskning i ledelse, socialt og socialpædagogisk arbejde, mødet
mellem ledere, professionelle og borgere i al deres diversitet og mangfoldighed.
– Vi samarbejder tæt med praksis, med VIAs uddannelser og andre
forskningscentre samt med andre forskningsinstitutioner og organisationer
indenfor vores fokusområder.
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www.via.dk/flos

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund
Forskningschef, ph.d. Sanne Haase (SAHA)

Ledelsespartner
Rikke Skovbjerg Kristensen (RIKK)

Program for ledelse og
organisationsudvikling

Program for arbejdsmarked
og udsathed i socialt arbejde

Program for organisation, koordination
og borgerinddragelse

Program for samfund og mangfoldighed

Forskningsleder, lektor, ph.d.
Frode Boye Andersen (FBA)

Forskningsleder, lektor
Per Westersø (PWE)

Forskningsleder MSO, ph.d.
Pia Vedel Ankersen (PVAN)

Forskningsleder, docent, ph.d.
Marta Padovan-Özdemir (MAPA)

Docent, ph.d. Holger Højlund (HMEH)

Docent, ph.d. Lena Kjeldsen (LKJE)

Docent, ph.d. Matilde Høybye-Mortensen (MAHM)

Ellen Margrethe Madsen (ELLM)
Karen Randlev Reitz (KARE)
Malene Bødker Leerberg (MBLE)
Peter Hougaard Madsen (PHMA)

Anders Bøggild Christensen (ABC)
Anthon Sand Jørgensen (ASJ)
Charlotte Vange Løvstad (CHVL)
Edda Merete Luth (EMLU)
Finn Amby (FINA)
Jens Eistrup (JE)
Lotte Junker Harbo (LJH)
Thorsten Braun (THBR)

Anne Døssing (ANDO)
Christina Dahl Madsen (CHMA)
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Henrik Engholm Feldtmose (HEEF)
Marianne Merrild (MMER)
Michela Dalhoff (MDAL)
Nenad Michael Elkjær (NEEL)
Per Svanholm Christensen (PSCH)
Rolf Eg Klint Sørensen (ROLF)

Louise Hübertz Poulsen (LOHP)
Martin Alexander Madsen (MAAM)
Maria Bülow (MARB)
Stine Berg Sørensen (STBE)
Stinne Tornøe Frederiksen (STTF)
Elsemarie Kappel Petersen (EMKP)
Hanne Dam (HDAM)
Karen Maybom (KARM)
Ib Sørensen (IBSR)
Liesanth Nirmalarajan (LIEN)

Mette Houlberg (HMOU)
Umair Ahmed (UMAI)
Organisering FLOS fra 2021

Kuno Johansen (KUNO)
Marianne Højerslev (MREH)

Gina Søndergaard Lydersen (GIL)
Pia Rauff Krøyer (PIRK)
Simon Nørgaard Iversen (SNIV)
Stine Del Pin Hamilton (SHA)
Stinne Østergaard Poulsen (STIP)

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning – kort om
projektet

Et forskningsprojekt, der sigter mod at undersøge, hvem de unge, der
visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af FGU’en, er.
FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks.
produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU),
erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU),
forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for
voksne (OBU) for unge under 25 år.

Den nye uddannelse (med start den 01.08.19) er således tænkt som et tilbud
til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse,
gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning – kort om
denne workshop

Vi deler i denne workshop de første analyser af en række narrative interview,
vi har gennemført i foråret 2021. Derefter søger workshoppen igennem
dialog med deltagerne at indkredse viden om unge, som er vanskelige at
indfange eller fastholde på FGU, særligt med et blik på, hvad der ser ud til at
motivere de unge i andre retninger end den uddannelsesrettede, som
samfundet definerer.

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning .

Foreløbigt forskningsspørgsmål:
Hvem er de unge, der enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af Den
Forberedende Grunduddannelse (FGU), og hvilke fortællinger eksisterer om
eller hos de unge om dette frafald?

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning – kort om
projekt forløb
Projektbeskrivelse. UC Viden – foråret 2020:
Litteratur Review.
Pilot interviews med FGU og KUI – efteråret 2020:
Analyse del 1: Er gennemført på baggrund af 3 Pilot interview og de transskriberede interview.
Design og metode – foråret 2021:
Narrative interview med unge (gennemføres efter inspiration fra Horsdals livsfortællingsmetode) –
gennemføres inden 30.06.21.
Design og metode (fortsat) - efteråret 2021:
Analyse del 2: anvendelse af de narrative interviews til analyse og identifikation af fælles tematikker.

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning – kort om
design og metode

Inspiration: Grounded Theory og BIKVA som metode:
• Livsfortællingen med de unge som metode til indsamling af data fra de
unge
• Workshops og interviews til inddragelse af frontlinjemedarbejderne
• Skriftlig afrapportering til inddragelse af ledelses- og politisk niveau

Frafald?
De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning – kort om
foreløbige temaer
Personligt/ privat: Brug for tryghed. Trives bedst i eget hjem med egen nærmeste familie.
Familie: Storebror med misbrug. Kræver den unges fulde opmærksomhed.
Folkeskole: Problemer med flere fag og tryghed generelt i relation til lærere i folkeskolen.
FGU: Kaos i opstart. Der var ikke styr på kontaktperson og modtagelse i opstarten af forløb.
Informationsmøde og modtagelse – her er en oplevet uoverensstemmelse.
Kontaktperson/ lærer (FGU): Relation fungerer ikke.

Program for arbejdsmarked
og udsathed i socialt arbejde
Tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes som en afgørende
faktor for, at borgere bliver integreret og velfungerende i det
danske samfund.
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Forskningsområder
Programmets fokus er på beskæftigelsespolitikker og beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for
mennesker med ledighed og sociale problemer.
Programmet undersøger og diskuterer desuden udsathed blandt voksne medborgere i det danske velfærdssamfund.
Vi forstår udsathed bredt, dvs. som omfattende både social marginalisering og eksklusion (fx hjemløshed), marginalisering grundet
funktionsnedsættelser eller handicap, udsathed som følge af misbrugsproblemer, og udsathed grundet psykisk sårbarhed og
psykiske lidelser.
Programmet har fokus både på de processer, der kan føre til udsathed, og på indsatser og socialpædagogisk arbejde, der med fordel
kan målrettes udsatte borgere.

Vi har fokus på, om man kan tale om udsathed som et samlet fænomen, der dækker så forskellige problemstillinger som ledighed,
handicap, hjemløshed, misbrug og sindslidelser, eller om der er behov for mere specifikke forståelser og indsatser.
Vi interesserer os også for bredere problemstillinger som fattigdom, social ulighed og marginalisering.
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Frascati projekterne
Brugerrejsen og beskæftigelsesindsatsen på sygedagpengeområdet.
Frafald? De unge FGU-visiterede der ikke er i uddannelse, beskæftigelse og træning.
Projekt Udenfor, Levefællesskabet i Aarhus.
Undersøgelse af botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning
- er vi på vej mod re-institutionalisering?

Se UC Viden.
https://www.ucviden.dk/da/organisations/program-for-arbejdsmarked-og-udsathed-isocialt-arbejde/projects/
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Forskning i VIA
Forskning i VIA
https://www.via.dk/forskning
Kontakt til forskningscentret
Sanne Haase, Forskningschef
T: +45 85 55 17 26
E: saha@via.dk
Kontakt til programmet
Per Westersø, Forskningsleder
T: +4587553342
E: pwe@via.dk
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