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F 
orestillingen om, at der går en 
lige vej fra læring til beskæf-
tigelse, bygger på for megen 
fantasi og for lidt virkelighed. 
Det er den utvetydige besked i 

rapporten ’A Case Study of Lifelong Learning 
and Employment Prospects in Australia’, som 
er udarbejdet for UNESCO Bangkok.

Seniorforsker Allie Clemans fra Faculty of 
Education, Monash University i Australien 
står bag rapporten. rapporten viser, hvor-
dan Australiens tilgang til læring bygger på 
forestillingen om, at der findes en direkte 
sammenhæng mellem læring og arbejde, og 
at jo højere uddannelse man har, jo bedre 
beskæftigelsesmuligheder.

Australien er langtfra det eneste land i 
verden, som baserer sin politik på den forestil-

ling. Ifølge en af Allie Clemans’ kollegaer, 
professor Mike Osborne fra University of 
Glasgow, er forestillingen også fremherskende 
i Storbritannien. Og i Danmark er der også 

stor tiltro til, at læring og uddannelse er ad-
gangsbilletten til arbejdsmarkedet.

En snæver uddannelseslogik
Allie Clemans forklarer, at Australien følger en 
snæver uddannelseslogik, hvor læring udeluk-
kende er forbundet med beskæftigelsesmulig-
heder, ikke med livet i bredere forstand. 

»I Australien har man ikke bare den opfat-
telse, at læring er tæt knyttet til beskæftigelse. 
Man mener også, at hvis færdighedsniveauet 
stiger, har det en positiv effekt i form af at ska-
be beskæftigelsesmuligheder for det australske 
erhvervsliv. Men hvis man graver dybere ned i 
tallene, finder man ud af, at det ikke gælder for 
alle,« siger Allie Clemans og fortsætter: 

»Ser vi for eksempel på migranter og 
beskæftigelse, så tegner der sig ikke et billede 
af en direkte sammenhæng mellem læring 
og beskæftigelse. Vi ved, at 30 procent af alle 
migranter med en universitetsuddannelse i 
gennemsnit har et mellem- eller lavt uddan-

»Problemet er bare, at 
individuel motivation 

alene ikke er nok til at sikre 
beskæftigelse eller skabe 

job. Efterspørgsel spiller en 
større rolle, end vi er villige 
til at erkende i øjeblikket.«
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Er uddannelse 
en adgangsbillet 

til arbejdsmarkedet?

Der er næsten global enighed om, at der er en direkte sammenhæng 
mellem læring og beskæftigelsesmuligheder; mellem uddannelsesniveau 

og samfundsvækst. En ny rapport om livslang læring og beskæftigelse i 
Australien sår dog tvivl om, hvor korrekt den tankegang i virkeligheden er.
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net job sammenlignet med 21 procent blandt 
indfødte i samme kategori. Denne type data 
fortæller os, at der ikke altid er en direkte 
sammenhæng mellem færdigheder og reali-
seringen heraf. Uddannelseslogikken er ikke 
logisk for alle.«

Ikke et universalmiddel
Ifølge Allie Clemans får man nemt det ind-
tryk, at uddannelse er et universalmiddel, der 
kan klare den moderne verdens problemer. 
Man mener, at alle problemer kan løses med 
uddannelse og kompetenceudvikling med 
henblik på at forbedre folks tilpasningsevne, 
siger Allie Clemans, som også bemærker, at 
kravet om at kunne tilpasse sig fremstilles, 
som om det er den enkeltes ansvar.

»Der er en tendens til at konvertere læring 
og dets forhold til beskæftigelsesmuligheder 
til en forestilling om ’jobparathed’, hvilket 
forpligter den enkelte til at forberede sig på at 
komme i beskæftigelse.«

Allie Clemans’ forskning viser, at folk påta-
ger sig det ansvar. 

»Problemet er bare, at individuel motivation 
alene ikke er nok til at sikre beskæftigelse eller 
skabe job. Efterspørgsel spiller en større rolle, 
end vi er villige til at erkende i øjeblikket.«

Snævert fokus på marked
I Australien er der ingen officiel politik for 
livslang læring. Ifølge Allie Clemans er forkla-
ringen, at Australien foretrækker mere snævre 
investeringer i erhvervsuddannelse, og man 
anser ikke livslang læring for at være en sikker 
og tilstrækkelig investering i menneskelig 
kapital, som øger folks jobparathed.

»Den australske politik er baseret på en ’lær 
eller tjen’-tilgang til at sikre beskæftigelse, 
særligt blandt unge mennesker. Men den er 
for afhængig af markedsprincipper. I hvert 
fald fortæller vores data os, at folks motiva-
tion for at opnå bestemte færdigheder ikke 
altid er drevet af et ønske om beskæftigelse 
eller højere løn. For eksempel indikerer 
analyser af folks motivation for at tage en 
erhvervsuddannelse, at de i højere grad 
vælger at studere for at efterkomme jobkrav 
eller opretholde en vis jobsikkerhed end for 
at få højere løn eller blive forfremmet,« siger 
Allie Clemans, som godt kunne ønske sig en 
bredere tilgang til læring, en egentlig livslang 
læring-tilgang.  

Men risikerer denne bredere tilgang ikke 
at gå i den modsatte grøft, hvor man ikke 
længere interesserer sig nok for folks beskæfti-
gelsesmuligheder? 

»Nej, jeg ville foretrække en bredere tilgang, 
som indbefatter et ønske om at sikre sammen-
hængen mellem læring og beskæftigelse, men 
som gør dette ved at anlægge et mere realistisk 
syn på folks forhold til læring. Fra vores forsk-
ning ved vi, at folk på skolebænken angiver, 
at deres motivation for at engagere sig i egen 
læring handler om bredere spørgsmål som ek-
sempelvis at sikre deres sociale og personlige 
trivsel. Det betyder, at vi taler om en form for 
motivation, som vores begrænsede tilgang til 
uddannelse, kompetenceudvikling og beskæf-
tigelse, ikke fuldt ud formår at repræsentere,« 
siger Allie Clemans.

artiklen er en forkortet udgave af ’That 
learning creates employment is a fantasy’ fra 
aseMagazine nr. 3, 2013. artiklen er oversat af 
Marie lauritzen.
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om livslang læring mellem asien og europa 
og udvikle forskningsbaserede anbefalinger til 
uddannelsespolitik. desuden giver netværket 
mulighed for studenter- og forskermobilitet mel-
lem uddannelsesinstitutionerne i aseM lll Hub.

sekretariatet har til huse på institut for Uddan-
nelse og Pædagogik (dPU), aarhus Universitet.

læs mere på asemlllhub.org

asEm educAtion 
And reseArch hub 

for lifEloNg 
lEaRNiNg 

(the Asem lll hub)

P
O

lF
O

TO

jUNi 2013 Asterisk  29


