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7

fOrOrd
Mange kører alt for stærkt – dels i trafikken, dels i det daglige. Fravalg er ikke 
senmoderne voksnes stærke side.

en af de aktiviteter, som i dag presser sig mere og mere ind i hverdagen 
– på toppen af familie, arbejde og fritidsaktiviteter – er deltagelse i formel ef-
ter- eller videreuddannelse. Med samfundspresset om løbende at opdatere og 
udvikle sig selv, og sine arbejdskompetencer, er der ingen vej uden om tilba-
gevendende efter/videreuddannelse. Og voksne reagerer med at sætte farten 
op – i håbet om at nå det hele.

Men at deltage i efter/videreuddannelse viser sig i denne bog at være som 
at køre på en grusvej. Ingen asfalterer vejen løbende foran den voksne efter/
videreuddannelsesdeltager. Arbejdsgiverne forsøger at betale sig fra yderligere 
involvering ved at erlægge deltagerbetalingen. Familierne bakker op moralsk, 
men så sker der heller ikke meget mere her. 

150 km/t på en grusvej er altså rammesætningen om danske voksnes delta-
gelse i efter/videreuddannelse i dag. Det går imidlertid ikke i længden, hver-
ken for virksomhederne, familierne eller den enkelte voksne. Derfor må der 
ændringer til – fra alle. Vi ser i denne bog på, hvilke forandringsmuligheder 
den enkelte voksne, familien, arbejdspladserne samt udbyderne af efter/vide-
reuddannelse har.

Undersøgelsen er lavet i forlængelse af et skandinavisk forskningssamar-
bejde om voksenuddannelse og hverdagsliv. Vi vil her gerne takke vore kol-
leger i Tromsø, Trondheim, Agder og Uppsala for gode diskussioner og input, 
ligesom forskningssekretær Ulla Burskov skal have stor tak for gennemlæs-
ning af manuskriptet.

Annette Lorentsen   Kim Niemann 
                                    
Aalborg og København 2010
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