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Ekspertgruppen om bedre veje til en 
ungdomsuddannelse har præsenteret 
sine anbefalinger til regeringen. Materi-
alet består af en hovedrapport ”Bedre 
veje til en ungdomsuddannelse – anbe-
falinger til regeringen” samt ni under-
liggende rapporter udført af Finansmi-
nisteriet, EVA, KORA, SFI, QVARTZ 
og EPINION. 

Det er et meget omfattende mate-
riale, som ligger til grund for ekspert-
gruppens anbefalinger. Vi har valgt at 
gøre nedslag i materialet ud fra et vej-
ledningsperspektiv. Det gør vi, fordi 
anbefalingerne, hvis regeringen vælger 
at følge dem, får stor betydning for 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
som vi kender det i dag. Et forslag er 
nemlig, at Ungdommens Uddannelses-
vejledning (UU) nedlægges, og at der 
i stedet etableres en kommunal unge-
indsats. Dette dog uden at der i rap-
porten nævnes noget om UU’s arbejde 
i grundskolen med f.eks. kollektiv vej-
ledning. 

Definition af vejledning?
Når vi laver nedslag i et vejledningsper-
spektiv, må vi først klarlægge, hvilken 
forståelse af vejledning ekspertgrup-
pen og de bidragende aktører anven-
der. Der er som bekendt forskellige 
forståelser af og teorier om vejledning, 

for policymakers”, som også er oversat 
til dansk. 

For at være helt sikre på, at vi ikke 
havde overset en væsentlig og grundig 
behandling af vejledning som fagligt 
felt, gik vi igennem delrapporterne, 
uden at vi her blev mødt af et større 
overblik over feltet. Tværtimod kan vi 
konstatere, at litteraturgennemgangen, 
publiceret som delopgave 2 med titlen 
”Bedre veje til ungdomsuddannelse. 
Indhold værktøj og metoder”, forkla-
rer, at: 

”Idet litteraturstudiet med udgangs-
punkt i spørgsmålene har haft til formål 
at dække et forholdsvist bredt område, 
når studiet ikke i dybden med viden in-
den for alle relevante underområder, 
det gælder f.eks. vejledningsområdet 
og det pædagogiske/didaktiske felt med 
beskrivelser af f.eks. klasserumskultur, 
læringsforståelser og inkluderende un-
dervisningstilgange”. 

Det finder vi naturligvis trist.

Hvor er to centrale 
undersøgelser om vejledning?
Uvist af hvilke årsager styrer littera-
turstudiet uden om omfattende inter-
national litteratur og forskning på vej-
ledningsområdet. Vi bemærker også, at 
to helt centrale danske undersøgelser 
ikke refereres. Den ene er SFI’s un-
dersøgelse af interventionseffekter af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
med titlen: ”Increasing the admission 
rate to upper secondary school: the 
case of lower secondary school stu-

Ekspertudvalget mangler indblik i 
vejledningens faglighed

nøjagtig som det gør sig gældende in-
den for læring, pædagogik, økonomi 
mv. For interesserede læsere uden for 
vejledningsfeltet kan vi oplyse, at der 
f.eks. er match, udvikling og læringsfor-
ståelser. Det vil derfor også være for-
venteligt, at ekspertgruppen, hvis be-
grebet ’vejledning’ tages i anvendelse, 
definerer sin forståelse af vejledning.

I hovedrapporten fremkommer or-
det vejledning 100 gange. Det tætteste, 
vi kommer på en definition, skal findes 
i bilagene til hovedrapporten s. 211, 
hvor der står: 

”UU og jobcentre udbyder forskel-
lige tilbud, som har til hensigt at styrke 
de unges afklaring og målretning mod 
uddannelse og job. Det kan f.eks. være 
intensive vejledningsforløb, hvor de 
unge i regi af UU deltager i et forløb af 
nogle få ugers varighed, hvor de styr-
ker deres selvindsigt og kompetencer 
til at træffe valg”. 

Men en egentlig faglig beskrivelse af 
vejledning med udgangspunkt i den om-
fattende nationale og internationale lit-
teratur, der eksisterer på vejlednings-
feltet, findes ikke i ekspertudvalgets 
rapport.

Da vejledning som bekendt er en 
praksis, som har stor politisk bevågen-
hed, har OECD allerede i 2004 udgivet 
bogen ”Career Guidance – handbook 

Der mangler fokus på vejlederprofessionens 
vidensgrundlag, etik og kultur i forslagene til 
bedre veje til en ungdomsuddannelse
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ternationalt anvendt begreb, som bl.a. 
kendes fra de gymnasiale uddannelser. 
Som ord giver det misforståelser, men 
som begreb er det velegnet. Ordet 
skaber betydninger i retning af ræs og 
tempo. Begrebet derimod omhandler 
de læreprocesser, erfaringer og færdig-
heder, de unge tilegner sig i en mere 
erhvervsrettet, virkeligheds- og prak-
sisnær tilgang.” Senere i hovedrappor-
ten fremgår det at: 

”I forbindelse med vejledning er det 
centralt, at karrierelæring bygger på 
en inddragelse af de unges samlede liv 
med alle de betydningsfulde sammen-
hænge, de indgår i.” (s. 84) 

Her begynder en vejledningsfaglighed 
måske at titte frem.  Det er bemær-
kelsesværdigt, at ekspertudvalget fore-
slår karrierelæring i udskolingen, men i 
øvrigt ikke har fokus på karrierelæring 
som en væsentlig og integreret del af 
den nye Forberedende Uddannelse. 

Ekspertgruppens hovedfokus har væ-
ret de unge, som benytter sig af for-
beredende tilbud i forbindelse med 
overgang til ungdomsuddannelse. Det 
har fået den betydning, at den almene 
indsats, som sker i vejledningen f.eks. 
samarbejdet med lærerne om karri-
erelæring i grundskolen, og som net-
op har til formål at forebygge at unge 
får brug for en forberedende indsats, 
overses. Vejledning bliver på den måde 
talt frem som en re-aktiv indsats, der 
skal hjælpe de unge, som falder fra eller 
ikke kan påbegynde de ordinære ung-
domsuddannelser, videre. Vejlednin-
gens pro-aktive og forebyggende, al-
mene indsats er forsvundet ud af fokus.

Vejledning som faglig profession?
Vejledning er en profession, som for 
alvor blev styrket i Danmark med den 
første egentlige lov om vejledning fra 
2003, som etablerer Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning og Studievalg som 
uafhængige og professionelle vejled-
ningscentre, hvor kravet til ansættelse 
er en vejlederuddannelse på diplom- 
eller masterniveau. Disse uddannelser 
indebærer bl.a. grundigt kendskab til 
uddannelsessystemet, arbejdsmarke-
det, forskellige teorier og metoder 
til vejledning, vejledningens samfunds-
mæssige rolle og vejlederens etik og 
profession. Ekspertudvalget skriver 
flere steder, at det forventer, at etable-
ringen af en ny kommunal ungeindsats 
og den forberedende uddannelse vil 

medføre dannelsen af en ny profession! 
Jeres anmelderteam 3xR er bekym-

rede over ekspertudvalgets manglende 
indblik i vejledningens faglighed, forsk-
ning og profession. Især fordi den helt 
nye undersøgelse: ”Sagsbehandlerens 
betydning for om udsatte borgeres 
jobchancer” påviser en signifikant sam-
menhæng mellem sagsbehandlernes tro 
på, om borgeren kommer i job dvs. de-
res grundsyn og mindset og deres suc-
ces med at få udsatte borgere i beskæf-
tigelse. I gruppen af ledige, som ikke har 
sagsbehandlerens tiltro, kommer kun 1 
procent i job efter et år, mens det dre-
jer sig om 27 procent i den gruppe, som 
sagsbehandleren tror på. 

Den viden aktualiserer overvejelser 
over professionalismen og fagligheden 
i den foreslåede kommunale ungeind-
sats. Ekspertudvalget peger flere ste-
der på vejledningsfagligheden som den 
bærende, og det bliver væsentligt også 
at have fokus på videreførelsen af en 
vejledningsprofession og en kultur, 
som i øvrigt afspejles i de etiske ret-
ningslinjer for vejlederprofessionen. 
De danske etiske retningslinjer er en 
bearbejdning af de internationale ret-
ningslinjer og udarbejdet af danske vej-
ledningsfaglige foreninger (FUE) i 2006.

”Vejledningen skal varetage borge-
rens interesse – og skal være neutral 
og uafhængig af politiske interesser, in-
stitutioners interesser eller andre sær-
interesser. Vejledning vil altid foregå i 
en kontekst og vil således altid være 
afhængig af tid, sted, relationen mel-
lem vejleder og borger, den institu-
tionelle sammenhæng og de sociale og 
samfundsmæssige vilkår og muligheder. 
Fuldstændig neutralitet og uafhængig-
hed er derfor ikke mulig, men er vær-
dier, vejlederen skal efterstræbe ved at 
oppebære en bevidsthed om magt- og 
kontekstrelationen mellem vejleder og 
borger og ved at have borgerens inte-
resser og livsudfoldelse i fokus.”

Det er vigtigt at overveje, om den 
positive tilgang til og tro på den ud-
satte unge, uafhængighed af særinte-
resser og bevidsthed om magtforhold 
trives bedst i det nuværende vejled-
ningssystem? Eller hvordan dette kan 
styrkes i en anderledes konstruktion? 
I den kommende debat opfordrer vi til 
at insistere på indsigt i vejlederprofes-
sionens vidensgrundlag, etik og kultur.  
Vi ser, at det kun i lille grad er til stede 
i ekspertudvalgets rapport. 

dent career guidance” fra 2012, hvor 
konklusionen er, at både for danskere 
og for immigranter har vejledningsre-
formen fra 2003 haft en positiv effekt 
på overgangen til ungdomsuddannelse. 
For etnisk danskere var effekten lille, 
mens den for danskere med anden et-
nisk baggrund var hele 4.0-6.3 procent 
point! 

Den anden væsentlige danske under-
søgelse, som ikke er med i grundlaget 
for anbefalingerne, er Dansk Clea-
ringshouse for Uddannelsesforsknings 
kortlægning af vejledningsforskning, 
som indeholder 39 internationale og 
primært kvantitative undersøgelser af 
vejledningens effekt i overgange mel-
lem grundskole og ungdomsuddannel-
se. Undervisningsministeriet står bag 
kortlægningen og konklusionen er: 

”Den personlige relation mellem 
vejleder/lærer og den vejledte er af 
væsentlig betydning, ligesom det er 
vigtigt, at vejledningen tager udgangs-
punkt i den enkeltes behov. Den per-
sonlige relation etableres i den indi-
viduelle samtale, men kan formentlig 
også etableres i grupper, der ledes/faci-
literes af en vejleder. Den, der vejleder, 
skal være opdateret og kan med fordel 
være uddannet som vejleder. Der bør 
etableres samarbejder på tværs af in-
stitutioner og imellem institutioner 
og erhvervsliv, hvor også forældrene 
indgår som ressourcepersoner og per-
soner, der involveres som væsentlige i 
den unges afklaringsproces. Vejledning 
er af størst betydning for elever fra ud-
dannelsesfremmede miljøer, men kan 
ikke i sig selv betyde et brud med nega-
tiv social arv. Den vejledtes relationer 
til f.eks. forældre og kammerater bør 
medtænkes i vejledningsinterventionen 
(vejledningstiltaget). Dette peger på, at 
vejledning skal ses i helheder frem for 
som et forhold, der alene vedrører den 
enkelte uddannelsesinstitution.” 

Definition af karrierelæring?
I ekspertudvalgets rapport optræder 
flere vejledningsfaglige begreber så som 
mentor, intensive forløb og karrierelæ-
ring. I forhold til sidstnævnte henvises 
dels til projektet ”Udsyn i udskolingen” 
og dels til projektet ”Karrierelæring i 
gymnasiet”. Men der gives ingen egent-
lig definition af begrebet karrierelæ-
ring, ligesom det heller ikke forankres 
i en vejledningsfaglig litteratur. Der 
står f.eks., at ”Karrierelæring er et in-
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