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Fremdriftsreform 
pacer unge frem 
som nye superhelte

Midtergruppen 
er i tvivl
Men den individuelle vejledning 
gives alene til dem med lave 
karakterer.

Uvildig vejledning
Når erhvervsskoler overtager 
10. klasse, har de en økono-
misk interesse i at få eleverne 
til at fortsætte hos dem.



at vejlede er at lede vej.
lede efter genveje, omveje, smutveje, 
omfartsveje, biveje, sideveje, 
landeveje, betalingsveje og alfarvej.

ledning kræver vilje. vej kræver vandring.
vejledning kræver vildvandring.
at lede vild er vel også en vej.

stX, HHX, euX, Helt KOmPleX
eud, B&W, uPv, ud & se
stu, egu, Kuu… ja vi Ku.

en vejleder leder, leder længe, leder løs. 
en vejleder instruerer, orienterer og manipulerer.
en vejleder anviser, anerkender, anfører. 
adspørger, anbefaler, ansporer, anfægter og antænder.

en vejleder vejrer stemningen, 
vejrer uråd og vejrer morgenluft.
en vejleder er livsduelig, uddannelsesparat 
og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.
en vejleder er alsidig, differentierende og meningsfuld 
- fuld af meninger… 

stX, HHX, euX, Helt KOmPleX
eud, B&W, uPv, ud & se
stu, egu, Kuu…ja vi Ku.
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det er svært for mig at se, hvad man vil med vejledningen i 
dag. der var klare mål i begyndelsen af dette århundrede, men 
hvor er de klare og langsigtede mål i dag? er det ikke bare lap-
peløsninger, der foregår? 

som jeg ser vejledningslandskabet lige nu, er der nogle sjove 
strømninger i, hvordan vejledningen organiserer sig. vejlednin-
gen på grundskoleområdet er tilbage i folkeskolen i en ny ind-
pakning, og voksenvejledningen foregår i så mange regi, at der 
er ønsker fremme om, at samle voksenvejledningen et sted. 
Hmmm…var det ikke det, man ønskede med uu-centrene i 
sin tid? 

en ting er dog sikkert: de mange vejledere holder stadig fanen 
højt, de ved, at de kan  gøre en forskel for de vejlednings-
søgende. det lyser ud af øjnene på dem, når de fortæller om 
deres arbejde, og hvilken påvirkning et vejledningsmøde kan 
have på et andet menneske. 

jeg synes derfor, tiden er inde til at give alle vejledere en hyl-
dest. det fortjener de i disse tider, hvor de er blevet hevet 
rundt i vejledningsmanegen. det er vigtigt trods forandringer, 
bevægelser og nye veje at holde fast på, hvad vejlederen kan 
og gør. 

så denne vejlednings-ode er til dig, vejleder anno 2015:

Vej leder…
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05
Charlotte Knagh trojahn opstiller som 
ny formand for danmarks vejlederfor-
ening ved generalforsamlingen i septem-
ber.

30
det er for snævert at gøre de unges valg 
af gymnasiet frem for erhvervsuddan-
nelserne til et spørgsmål om manglende 
karakterkrav.

10
fremover skal man studere på fuld tid. de 
studerende skal tilmelde sig kurser og pro-
jekter svarende til mindst 60 eCts-point 
om året

Børn bør have Karakter-
penge for at give dem 
indtryk af, at flid er en 
egenskab, der lønner sig.

Emma Gad,
Takt & Tone
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”Uddannelseszoom” 
skal hjælpe unge 
igennem junglen
uddannelseszoom. regeringen har fornylig lanceret dette nye 
værktøj, som skal hjælpe unge til at navigere rundt i uddan-
nelsesjunglen. På det nye site kan de unge få viden om uddan-
nelserne, og hvad de kan forvente sig af dem: hvor mange der 
dropper ud af uddannelsen, hvor lang tid de studerende er om 
at gennemføre, hvor færdiguddannede før har fået job, hvor 
høj løn de tjener og hvor mange der star ter egen virksomhed.

siden sidst

redigeret af // 
TORBEN ELSIG-pEDERSEN OG

ANDERS hERFELT JENSEN

Virksomheder 
skal screenes for 
praktikpladser
med et nyt forslag om at store virksomheder skal screenes for 
potentielle praktikpladser, vil lO og ftf løse manglen på prak-
tikpladser til erhvervsskolerne. resultatet af screeningen skal 
offentliggøres, så det klarlægges i hvilke virksomheder, der er 
mulighed for at oprette nye praktikpladser, skriver altinget.dk. 

ifølge lO og ftf bør det være obligatorisk for virksomhe-
derne at deltage i en sådan screening. da er skeptisk, og afviser 
at sætte virksomheder i en offentlig ”gabestok”. Organisationen 
anerkender dog manglen på praktikpladser, men mener at er-
hvervsskolerne selv skal blive bedre til at komme ud på virksom-
hederne, for at virksomheder og elever bedre kan finde sammen 
om et praktikforløb. 

undervisningsministeriet har tidligere vurderet, at der er po-
tentiale for at skabe cirka 33.000 flere praktikpladser. Det er dog 
ikke sandsynligt, at hele potentialet kan realiseres. generelt er 
danskerne enige med lO og ftf om, at det er virksomhederne, 
der har ansvaret, når det handler om at skabe flere praktikplad-
ser, viser en måling foretaget af epinion.

hver fjerde 
er ikke parat

91,2 pct. af eleverne i 8. klasse er 
foreløbigt blevet uddannelsesparat-
hedsvurderet. en gennemgang af tal-
lene viser, at 25,8 procent af elever-
ne vurderes til at være ikke-parate. 
tankevækkende, skriver uu Posten. 
Både at så mange er ”ikke-parate”, 
men også at 8,8 procent stadig mang-
ler at blive vurderet.

vurdering af elevernes uddannel-
sesparathed er fremrykket til 8. klasse. 

»ved at fremrykke den første vur-
dering af, om eleverne er uddannelses-
parate med et år, giver vi både elever, 
vejledere og lærere bedre forudsæt-
ninger for at arbejde målrettet mod at 
gøre eleverne så klar som muligt til en 
ungdomsuddannelse,« udtaler under-
visningsminister Christine antorini.

hf-eleverne 
løftes over faglig 
forventning

På seks ud af ni hf-kurser har de studerende i 2014 opnået 
bedre eksamensresultater end forventet. ud fra de studeren-
des socioøkonomiske baggrund var forventningerne til elever-
ne lavere end deres reelle resultater. På Århus Akademi fik de 
studerende i 2013 et karaktergennemsnit på 6,6, selvom de 
havde en socioøkonomisk reference på 6,4. endnu bedre gik 
det i 2014, da de studerende fik et karaktergennemsnit på 6,9 
med en socioøkonomisk reference på 6,5.
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siden sidst

Charlotte Knagh trojahn opstiller som ny formand for danmarks vejlederforening 
ved generalforsamlingen i september. Posten er blevet ledig efter Helene valgreens 
afgang, og den konstituerede formand lis Brok-jørgensen ønsker ikke at stille op til 
formandsvalget.

Charlotte Knagh trojahn er studie- og karrierevejleder ved det informationsviden-
skabelige akademi ved Københavns universitet og er tidligere formand for foreningen 
sKud, der som bekendt i 2013 blev en sektion i danmarks vejlederforening. 

formandskandidaten er uddannet religionssociolog fra 2008 og arbejdede under 
sine studier som studenterstudievejleder med optagelsesvejledningen på Københavns 
universitet. siden blev hun fastansat aC-vejleder i samme afdeling og tog her desuden 
AEU’s vejlederuddannelse samt flere enkelte temamoduler om bl.a. karrierevejledning, 
som er hendes store passion indenfor vejledning. et andet spor, hun har fulgt, er vej-
ledning af studerende med særlige behov, hvor hun som studie- og karrierevejleder 
ved det informationsvidenskabelige akademi er involveret i arbejdet med især sPs-
modtagere, som er en gruppe studerende, der kræver særlig vejledningsmæssigt og 
administrativt fokus. 

Bogligt svage har 
brug for bedre 
tilbud
for de bogligt svage er der ikke nogen 
entydig effekt af at tage et forberedende 
tilbud, såsom produktionsskoleforløb, al-
men voksenuddannelse, højskoleophold 
m.fl. Det viser en ny undersøgelse fra SFI 
af årgangene fra 2005 til 2010. 

effekten af de forberedende tilbud er 
tvivlsom, og det varierer også, hvor meget 
kommunerne benytter sig af tilbuddene. i 
nogle kommuner er det kun 15 procent 
af de bogligt svage, der får tilbudt forbe-
redende kurser, mens det i andre er op til 
40 procent. 

undervisningsministeren ønsker mere 
kvalitet i de forberedende tilbud, så de 
unge kan fortsætte på og gennemføre en 
ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

resultater viser, at der skal skrædder-
syede tilbud til, for at få flere svage unge 
til at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse efter den almene voksenuddan-
nelse. 

På KvuC er man i fuld gang med at 
implementere nye tiltag, der skal hjælpe 
unge med faglige, sociale og/eller per-
sonlige udfordringer. et af tiltagene er 
”Branchedansk”, som har vundet vuC’s 
uddannelsespris. det handler om, at ele-
ven, uddannelsesstedet og vejleder sam-
arbejder om at kombinere faglighed med 
fokus på personlig motivation og person-
lige ressourcer med en brobygning til er-
hvervsuddannelserne.

Ny kandidat til 
formandsposten
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de elever, som er mest i tvivl om deres uddannelsesvalg og 
som samtidig oplever det som et stort pres, er ikke kun de 
svageste elever, som fremover vil få individuel vejledning i uu-
centrene. en ny undersøgelse fra Center for ungdomsforsk-
ning viser, at også elever, der er vurderet uddannelsesparate 
oplever stor tvivl og bekymring. men disse elever tildeles med 
den nye vejledningsreform ikke særlig opmærksomhed i vej-
ledningen. lektor, ph.d. mette Pless, der er en af forskerne bag 
”unges uddannelsesvalg i tal”, som bygger på data fra unge i 
hovedstadsområdet, svarer her på ti skarpe.

_01.
Hvilke primære overvejelser gør unge sig om valg af ungdomsud-
dannelse?
»selvom en del unge falder fra og vælger om, så er det ikke 
udtryk for, at de mangler at gøre sig overvejelser. vi kan se, 
at de unge er meget optagede af uddannelsesvalget. det står 
helt centralt i undersøgelsen, at næsten alle de unge synes, at 
uddannelse er vigtigt og nødvendigt for at klare sig. de unge 
har fokus på hvilke muligheder, en uddannelse giver, de lægger 
vægt på, at uddannelsen skal tilbyde et socialt ungdomsmiljø og 
at de får faglige interesser i spil og jobmuligheder.« 

_02. 
Hvad overrasker dig i undersøgelsen?
»vi har set et markant fald i søgningen til erhvervsuddannel-
serne, og flere andre undersøgelser viser, at det af de unge 
opfattes lidt taberagtigt at gå på en erhvervsuddannelse. den 
nye undersøgelse føjer så det overraskende til, at de unge godt 
kan se det nyttige i at tage en erhvervsuddannelse, fordi den 
hurtigt kan føre til et job.« 

_03. 
Men det almene gymnasium er stadig et langt mere populært 
valg end erhvervsuddannelserne. Hvordan kan det være ud fra et 
ungdomsperspektiv?
»når de i høj grad vælger en gymnasial uddannelse, er det ikke 
et fravalg af erhvervsuddannelse, men nærmere en udskydelse 
af det endelige erhvervsvalg. mange unge vil gerne være mere 
sikre på at vælge rigtigt, og de har brug for tid til at vurdere 
deres fremtidsperspektiver. det får de ved at tage en gymna-
sial uddannelse. 

10 sKarPe

teKst // 
TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

samtidig har mange unge et billede af, at de får et bedre 
socialt miljø på gymnasierne. de har en fornemmelse af, at er-
hvervsuddannelserne ikke byder på de samme fede fester og de 
kammerater, som de gerne vil spejle sig i.«

_04. 
Hver femte er ifølge undersøgelsen i tvivl om deres uddannelses-
valg. Hvorfor? 
»tvivl er del af en valgproces. det er ikke unaturligt eller for-
kert at være i tvivl. jeg tror, det er et vigtigt budskab til de 
unge, at uddannelsesvalg selvfølgelig sætter nye tanker i gang 
og afføder tvivl. valg af ungdomsuddannelse er jo nærmest det 
første selvstændige valg, en ung skal træffe, så derfor er det 
ikke underligt at tvivlen fylder. men for en del af de unge bliver 
tvivlen meget stor og kommer til at bremse for deres valg.«

 
_05. 
Vejledningen målrettes de 20 procent ikke-uddannelsesparate 
unge. Hvordan harmonerer det med jeres resultater?
»de ikke-uddannelsesparate karakteriseres i den nye reform 
ved, at de har karakterer under 4, men det står i kontrast til, 
at vi i undersøgelsen faktisk har fundet ud af, at tvivlen fylder 
mest for elever med karakterer i midtergruppen – altså karak-
ter mellem 4 og 8. det er altså ikke en gruppe, som er særligt i 
fokus i vejledningen, sådan som det er tilrettelagt nu. grunden 
til, at det netop er midtergruppen, der er i tvivl, er måske, at 
de i højere grad skal gøre sig overvejelser om de skal vælge 
gymnasiet eller erhvervsuddannelserne, hvorimod det måske 
er mere klar t, hvad man vil vælge, hvis man ligger helt i toppen 
eller i bunden karaktermæssigt. dem med de høje karakterer 
tænker, de skal videre i gymnasiet, mens dem med de laveste 
oftest søger mod eud. 

så vejledningsreformen efterlader et åbent spørgsmål om, 
hvordan vi støtter den midtergruppe, hvor tvivlen altså er størst. 
middelgruppe falder ved siden af, så et vigtigt opmærksomheds-
punkt er, hvordan vi med den kollektive vejledning kan give dem 
den støtte, de har brug for i deres valgproces.« 

_06. 
Hvordan påvirker vejledningen de unges valg?
»eleverne fremhæver i høj grad de vejledningsaktiviteter, som 
er hands on - altså praktik, brobygning og uddannelsesbesøg – 
som særligt betydningsfulde for deres afklaring, men individuel 

Midtergruppen er i tvivl
Den individuelle vejledning skal fremover koncentreres om de 
ikke-uddannelsesparate med lave karakterer. Men ny undersø-
gelse viser, at det især er unge i den brede midtergruppe, som er 
bekymrede og i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse
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10 sKarPe

vejledning fremhæves også, hvorimod de ikke tillægger grup-
pevejledning nogen særlig betydning. men de resultater skal 
tages med forbehold, for det handler også om, hvad de unge 
forbinder med vejledning. et direkte møde med en ungdoms-
uddannelse kan virke afklarende, fordi man enten mærker, at 
det lige er noget for mig eller det modsatte. derimod kan det 
at deltage i en gruppevejledning, hvor man taler med andre 
elever, måske være mere diffus og ikke umiddelbart føre til en 
afklaring. men de tanker, der sættes i gang, kan vise sig at være 
ganske nyttige – også på længere sigt.«

_07. 
Giver det grundlag for at overveje vejledningspraksis?
»den kollektive vejledning eller gruppevejledning giver mu-
lighed for at dele tanker med kammerater. de unge kan få 
sat ord på deres tvivl. nogle unge siger, at det faktisk hjælper 
dem. modsat siger andre, at gruppevejledning ikke handlede så 
meget om uddannelsesvalg, så jeg tror vi kan bruge undersø-
gelsen til at sætte fokus på vigtigheden af at  rammesætte, hvad 
eleverne kan forvente at få ud af de forskellige vejledningsakti-
viteter. for hvis en elev tror, at han efter en gruppevejledning 
er afklaret på hvilken uddannelse, han skal vælge, er det måske 
ikke underligt, at han bliver skuffet. men hvis lærere og vejle-
dere gør det tydeligt, at gruppevejledning i højere grad skal 
sætte tanker i gang og give en afklaring om styrker og svag-
heder, så kan det være, at oplevelsen af gruppevejledningen 
bliver en anden.«

_08. 
Folkeskolen skal i højere grad varetage vejledningen gennem ”Ud-
dannelse og Job”. Hvad er udfordringen i denne forandring, hvor 
UU kommer til at spille en mindre rolle for flertallet af unge?
»de unge fremhæver det som væsentligt, at de bliver vejledt 
af nogen, der har viden om uddannelse og som kan hjælpe 
med at træffe et realistisk valg. det er elementer, som vi typisk 
forbinder med en vejledningsfaglighed, så lærerne skal klædes 
ordentligt på til opgaven, hvis de skal stå med et større ansvar 
i vejledningen. for en folkeskolelærer, som måske er uddannet 
for mange år siden, kan det være svært at få et overblik over 
landskabet af ungdomsuddannelser, som det ser ud lige nu. 
samtidig skal lærerne have redskaber til at sætte processer i 
gang, der kan understøtte de unges uddannelsesvalg, så der 
forestår en stor opgave i at klæde folkeskolelærerne fagligt 
på til den nye opgave. det er mit indtryk, at skolerne tilret-
telægger uddannelse og job meget forskelligt landet over, og 
nogle steder udliciterer man i høj grad en stor del af opgaven 
til uu-centrene.«

_09. 
De fleste elever vil fremover opleve en kollektiv vejledning, men 
fremhæver værdien af den individuelle vejledning i jeres undersø-
gelse. Hvilke udfordringer rejser det?
»udfordringen er, hvordan man kan trække nogle af de kvalite-
ter, de unge forbinder med den individuelle vejledning, over til 
at blive en del af den kollektive vejledning. de unge ser gerne, 
at vejledningsaktiviteter kobles til deres subjektive valgproces, 
og vi kan se at det er de situationer, der gør en forskel. så det 
handler om at koble uddannelses- og virksomhedsbesøg med 
den refleksion, der kan foregå i den kollektive vejledning. Men 
selvom de unge på den ene side fremhæver den individuelle 
vejledning, så er det kun en tredjedel af de unge, der fremhæ-
ver det som det vigtigste, at de taler alene med en voksen, 
altså får en individuel vejledning. så på den ene side vil de 
gerne have en-til-en-vejledning, men samtidig er det ikke ho-
vedparten, der fremhæver det som det mest centrale i deres 
valgsituation. så udfordringen bliver hvordan man i gruppe- el-
ler kollektiv vejledning kan have fokus på det personlige valg 
og afklaring.«

_10. 
Vejledere og lærere giver viden om uddannelser. Forældre påvir-
ker valget, viser undersøgelsen. Hvordan hænger det sammen i 
forhold til, at forældre får større ansvar og at de samtidig ikke har 
megen viden om mulighederne?
»Hvis forældre skal spille en større rolle, er det væsentligt, 
at de i højere grad involveres i de vejledningsaktiviteter, der 
foregår på skolerne, så de også får en viden om det nye ud-
dannelsesbillede.« 

den store midtergruppe er mest i tvivl, men de er fraskåret fra individuel vejledning 
fremover. det stiller helt nye spørgsmål til, hvilke vejldningsaktiviteter, de så har 
brug for, mener ungdomsforsker mette Pless.

rapporten ”unges uddannelsesvalg i tal” bygger på en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 1367 elever i hovedstadsregionen og er suppleret med udsagn fra elever, der 
har deltaget i vejledningsforsøg.
rapporten er udarbejdet af Cefu, og er del af et større udviklingsarbejde under 
region Hovedstaden sammen med uu København, uu tårnby og uu Øresund.
rapporten kan downloades via dette link: www.cefu.dk/emner/aktuelt/nyt-fra-cefu/
midtvejsrapport-unges-uddannelsesvalg-i-tal.aspx
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Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

efterskole for elever med særlige 

forudsætninger for læring. Hos os 

vægter vi de praktiske, kreative 

og musiske fag, hvor de bærende 

elementer i vores pædagogiske 

arbejde er struktur og forudsige-

lighed. 

På Efterskolen Østergård arbej-

der vi ud fra værdierne respekt, 

tryghed, ansvar og ligeværd.

Gennem mange års erfaringer 

har vi skabt et trygt læringsmiljø, 

hvor glæden, trivslen og fæl-

leskabet er i centrum. Det sikrer, 

at eleverne udvikler personlige, 

sociale og faglige kompetencer. 

Vores mål-

sætning med 

eleverne er, at 

de skal udvikle 

alsidige evner 

som mennesker 

og medborgere. Vi forbereder 

vores elever til fremtiden. 

Østergårdstræde 42, 4735 Mern

Tlf. 55 39 61 30

www.efterskolenøstergård.dk

Scan koden for 

at besøge siden 

for kommende 

elever.

“En
oplevelse
for livet”

Ring til os på 57830102

Læs mere om os på shskole.dk

Parat til
 Job & liv/StU

 viden, venskaber
færdigheder og erfaring

Linjen er for dig, som har 

brug for at få styrket dine 

boglige og praktiske fær-

digheder, før du skal flytte 

hjemmefra og måske skal 

i gang med eller er i gang 

med en særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU).

Linjen for dig med interesse 

for gastronomi eller design.

Bliv parat til gymnasiet eller 

en erhvervsuddannelse med 

10. klasseprøver i dansk, en-

gelsk og matematik. 

10. klaSSe
Mad/deSign

lev, lær og vær

sammen 24 / 7

Linjen er et målrettet til-

bud til dig, der brænder for 

tekstil og materiel design, 

og som gerne vil videre i én 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for design, 

merkantil, produktion og 

udvikling.

Parat til

deSign
– et basisforløb

Linjen er et målrettet tilbud 

til dig, der gerne vil arbejde 

med mad og gastronomi, og 

som ønsker en plads på en 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for mad til 

mennesker.

Parat til 

– et basisforløb
Mad

www.teaterbygningen.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD

Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder som
Autisme Spektrum Forstyrrelse, Asperger Syndrom, OCD-, ADHD, Tourette Syndrom m.v. og tilbyder:

Skole for livet...

Fiberneti alle
elev-

boliger

Internetmed højhastighed
Stor
TV

pakke

Nyteknologi iundervisningeniPad 4 (32 GB)til alle elever
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HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Vi giver  
aldrig op...

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

HOLDSTART
FORÅR 23 uger  
(start januar)

EFTERÅR 19 uger  
(start august)

Tjek brandehs.dk

Ring 9718 45 45

Erhvervs- og 
uddannelsesrettet  
– især for
ordblinde

HISTORIE OG MODERNITET 
FULD VALUTA FOR PENGENE 
DET BEDSTE AF TO REJSEMÅL 

info@alfatravel.dk · alfatravel.dk · 8020 8870

KOMBI- & RUNDREJSER 
ALICANTE / VALENCIA - 6 dage / 5 nætter fra kr. 2.998,- 
ROM / NAPOLI - 6 dage/ 5 nætter fra kr. 3.498,- 
RUNDREJSE I ANDALUSIEN - 6 dage/ 5 nætter fra kr. 3.698,- 
NY / WASHINGTON - 8 dage/ 6 nætter fra kr. 6.998,-
BEIJING / SHANGHAI - 8 dage/ 6 nætter fra kr. 5.498,-

RUND 
REJSER

Prøv noget nyt og anderledes og kombinér to eller flere rej-
semål på jeres studierejse. Det behøver ikke at være meget 
dyrere at kombinere rejsemålene fremfor at holde sig til ét. Vi 
har sammensat et par forslag til gode rejsekombinationer, men 
kun geografien og jeres fantasi sætter grænsen.

Kontakt en af vores erfarne rejsekonsulenter for en uforplig-
tende snak om jeres studierejse. Vi laver altid et skræddersyet og 
uforpligtende rejseforslag, som er tilpasset netop jeres gruppe. 
Ring GRATIS 80 20 88 70. 

Lise S. Pedersen Heine Pedersen Kirsten Kallesøefx Alicante/ Valencia

Priserne inkluderer:
Flyrejse t/r, indkvartering inkl. morgenmad (USA undtaget), 
lufthavnstransfer, transport mellem rejsemålene.

Vejleder-mej_rundrejser.indd   1 5/13/2015   1:45:20 PM
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uddannelsesPOlitiK

tidligere har studerende på landets uni-
versiteter haft forholdsvis vide rammer for, 
hvordan de ville gennemføre deres studie. 
man kunne godt i perioder skrue lidt ned 
for studierne, hvis der viste sig noget in-
teressant, som måske ikke lige var direkte 
anvendeligt i forhold til studiet. med stu-
diefremdriftsreformen bliver det vanskeli-
gere hvis ikke umuligt. fremover skal man 
studere på fuld tid. de studerende skal 
tilmelde sig kurser og projekter svarende 
til mindst 60 eCts-point om året, og man 
er automatisk tilmeldt eksamen og reeksa-
men, hvis man skulle dumpe.

Fremdriftsreformen skaber panik hos de unge
teKst // 

SVEND KROGSGAARD JENSEN , jOurnalist

»Reformen gør tingene mindre flek-
sible, og man kan ikke mere planlægge, 
som man selv ønsker,« siger rune ma-
strup lauridsen, der er vejledningsfaglig 
konsulent på det humanistiske fakultet på 
syddansk universitet. Han har arbejdet 
med vejledning på sdu siden 2006 og 
står blandt andet for grunduddannelsen af 
aC-vejledere på de danske universiteter.

»man taler meget om, at denne reform 
vil ramme de studerende hårdt,« siger 
han, men tror mest at det vil være tilfæl-
det for studerende, der allerede er i gang.

Nå, ikke andet
»de seneste seks-syv år er der sket en 
voldsom ændring med de unges mindset 
i forhold til at være studerende. de nye 
studerende ved jo ikke, hvordan det hid-
til har været, men det kommer ikke som 
en overraskelse for 
dem, at man skal 
studere på fuld tid, 
at man skal tage de 
fag, der står i stu-
dieordningen, og 
at man er på den, 
hvis man ikke be-
står sine eksame-
ner,« siger rune 
mastrup laurid-
sen og fortæl-
ler, at reak-
tionerne, når 
han holder 
oplæg for de 
studerende typisk 
er; ”nå, er det ikke 
andet”.

»de sidste mange års politiske 
agenda om, at de unge skal være 

at der er mere end blot et eksamensbevis 
at hente på universitetet kan gå tabt. de 
studerende kan have svært ved at finde meningen 
med deres studier og engagementet og ilden i de 
studerendes øjne risikerer at blive slukket. 
//  rune mastruP lauridsen
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uddannelsesPOlitiK

hurtigt færdi-
ge, ser ud til at 

have virket. de nye 
studerende er stærkt 

resultat- og måloriente-
rede og ikke så optagede 

af processen,« siger han og 
synes, at fremdriftsreformen 

lægger sig i slipsstrømmen på 
denne udvikling.

Bekymrende udvikling
»selve reformen er for mig at se 
en logisk konsekvens af en uddan-
nelsespolitisk udvikling, som de 
unge har været hurtige til at tage 

Fremdriftsreformen skaber panik hos de unge

Med fremdriftsreformen skal studerende og studievejledere til 
at tænke i nye baner på universiteterne. Reglerne er stram-
mere, og fleksibiliteten bliver meget mindre. Der bliver brug 
for mere vejledning og vejlederne skal være stærke på reglerne. 
Men måske er reformen meget godt i tråd med, hvad de nye 
studerende tænker, selvom flere er frustrerede lige nu

til sig. jeg er overbe-
vist om, at de stude-

rende nok skal finde ud 
af at håndtere den, men jeg er 

bekymret for konsekvenserne af 
den effektive tankegang, der ligger 

bag,« siger rune mastrup lauridsen 
og forklarer, at der undervejs i proces-
sen med at få de unge til at tænke mere 
målrettet og effektivt er ting, der kan gå 
fløjten.

»at der er mere end blot et eksa-
mensbevis at hente på universitetet kan 
gå tabt. de studerende kan have svært 
ved at finde meningen med deres studier. 
engagementet og ilden i de studerendes 
øjne risikerer at blive slukket,« siger han 
og tilføjer, at de unge styres af ydre for-
hold.

Er ydrestyrede
»unge studerende i dag er utroligt pligt-
opfyldende. de lever sundt. de læser 
deres lektier, som de kalder det. retter 
sig ind efter politikernes ønsker og væl-
ger studie efter beskæftigelsesforhold,« 

siger rune mastrup lauridsen og forkla-
rer, at de er styret af ydre forhold, og at 
det giver dem problemer med at mærke, 
hvorfor de egentlig er i gang med det, 
de laver.

»vi har et stigende antal studerende, 
som brænder ud. de kan ikke mærke, 
hvorfor de læser, og spørger man, får man 
svar som, at man skal gøre det færdigt, 
man er star tet på, at der er gode beskæfti-
gelsesmuligheder. de kan simpelthen ikke 
finde en indre motivation,« siger han og 
peger på, at udviklingen og fremdriftsre-
formen udfordrer vejlederne.

Være optimister på  
de unges vegne
»vejlederne må ikke glemme at få den 
enkelte på banen, selv om rammerne er, 
som de er,« siger rune mastrup laurid-
sen og peger på vigtigheden af at mo-
tivere de unge til at se muligheder på 
trods af de mange regler.

»mange vejledere er negative over-
for reformen og kan ikke se, at den kan >>>
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forenes med deres private opfattelse af, 
hvad det gode akademiske forløb er. i den 
forbindelse er det vigtigt, at vejlederne er 
skarpe på, om de deler værdier med dem, 
de vejleder,« siger han og tilføjer, at det 
selvfølgelig altid har været et fokuspunkt 
for vejlederne, men at det med de mange 
nye regler er vigtigt at huske på det.

»vi skal være optimister på de stu-
derendes vegne. Hjælpe dem med at se 
handlemuligheder, selv om vi synes, de er 
indskrænkede. Have vejledningens formål 
for øje og holde fokus på individets egen 
motivation og handlekompetence,« siger 
han og peger på, at det måske kan blive 
glemt i arbejdet med de mange regler.

Brug for flere vejledere
»det er svært at være vejleder lige nu, 
hvis ikke man har en rigtig god regelfor-
ståelse,« siger chefkonsulent og leder 
af studie- og karrierevejledningen på 
science, Københavns universitet, gitte 
Henchel madsen. Hun er dog ikke bange 
for, at vejlederne skal tabe individet af 
syne i virvaret af regler.

»vores vejledere er professionelle, og 
professionaliteten ligger netop i at være i 
stand til at møde dem, der kommer. reg-
ler og rammer er værktøjer,« siger hun 
og fortæller, at der er mange flere stude-
rende, der har brug for vejleding, end der 
plejer, og at kompleksiteten i henvendel-
serne er større end hidtil, grundet de nye 
rammer.

»de unge er målrettede og læser for eksempel kun det, de skal for at bestå 
eksamen. et nyt værktøj kaldet uddannelseszoom er med til at underbygge 
disse holdninger. med det ny værktøj kan man sammenligne uddannelser, som 
man sammenligner vaskemaskiner. man kan se, hvor stor arbejdsløsheden er for 
tidligere dimittender, hvad star tlønnen er, gennemsnitslønnen efter 10 år, den 
gennemsnitlige gennemførelsestid og en række lignende benhårde parametre. 
Men hvor meget motivation kan man finde i statistik på kandidater, der gik på 
universitetet for 10-15 år siden,« siger rune mastrup lauridsen.

vi skal være optimister på de 
studerendes vegne. Hjælpe dem 
med at se handlemuligheder, selv 

om vi synes, de er indskrænkede. Have 
vejledningens formål for øje og holde 
fokus på individets egen motivation og 
handlekompetence.
//  rune mastruP lauridsen.

vejlederne skal 
nærmest være  
mini-jurister. 
//  gitte HenCHel madsen

»mange studerende er frustrerede og 
lidt i panik lige nu. men når vi kommer lidt 
længere frem og vores studieordninger 
for eksempel bliver ændrede for at imø-
dekomme studiefremdriftsreformen, så 
tror jeg, at panikken lægger sig,« siger hun 
og fortæller, at det har været nødvendigt 
at øge korpset af vejledere med et års-
værk samt et årsværk til uddannelseskom-
munikation på blandt andet web.

»Hos os er alle vejledere professionel-
le og ansat på fuld tid. regelkompleksite-
ten har aldrig været større, så det kræver 
fokus. vejlederne skal nærmest være mini-
jurister, og det kræver ansættelse på fuld 
tid,« siger gitte Henchel madsen.

uddannelsesPOlitiK
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Fra efterskole til Efterslægten
HF-Centret Efterslægten • Hyrdevangen 62 • 2400 Kbh. NV • Tlf. 3396 4000  •  hfc@hfc.dk  •  www.hfc.dk

”Det, du lærer på efterskole, kan du bare
tage frem og genbruge på Efterslægten.
Vi er vant til mange sociale kontakter og
gode til at skabe sammenhold. 
Og vi ved også hvad det vil sige at give
skolearbejdet en skalle!”

(Rune, Efterskoleklassen ’12)

Efterskoleklassen

Efter 10. klasse på efterskole er en
 toårig HF-uddannelse en oplagt mulig-
hed for mange efterskoleelever.

”Efterskoleklassen” på Efterslægten i
København er det naturlige valg for de
efterskoleelever, der bor i københavns -
området, eller som søger til storbyen
efter sommerferien.

”Efterskoleklassen” er en helt alminde-
lig HF-uddannelse, hvor elevernes fæl-
les efterskoleerfaringer og interesser
kan danne grundlag for en uddannelse
med vægt på både det faglige og det
sociale.

Tilbuddet gælder alle, der afslutter eller
har afsluttet 10. klasse på efterskole –
læs mere på hfc.dk

HFC-efterskolevejlederne-2014_Layout 1  05/05/14  15.57  Page 1



På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

Formålet med et ophold på Troldkær er 
at dygtiggøre sig erhvervsmæssigt, lære 
at mestre hverdagens udfordringer, blive 

selvstændig – og få et godt liv.

Troldkær
Koldingvej 13, Jels 
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

En individuel uddannelse

Oplæring på egne værksteder. Musik og motion. 
Hverdagslæring. Interne og eksterne botilbud. 

Virksomhedspraktik. Etablering i job. 
Udslusning i egen bolig

–for unge med særlige behov

Oplæring på egne værksteder
Musik og motion 
Hverdagslæring

Interne og eksterne botilbud
Virksomhedspraktik

Etablering i jobs
Udslusning i egen bolig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilbyder nu 
 

Helt ny  

Idrætsmedhjælper 
Uddannelse 

For unge med særlige behov 
 

       Se mere på www.ieu.dk eller ring til skolen på tlf. nummer 
62208802  

 Send evt. en mail til ieu@ieu.dk 

14



 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI 

SPECIALEFTERSKOLE 
 

Kollegievej 5B 
 Nr. Nissum 

 7620 Lemvig 
tlf. 9789 1177  

post@fenskaer.dk 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 
www.fenskaer.dk 

Uddannelser
for unge 

med særlige
behov

- på vej videre i livet

Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

LIVSVÆRN
FRITID

NETVÆRK
IT IPAD

ØKOLOGI
SOCIALØKONOMI

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide 
Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge  
med interesse for turisme og service. Der er  
bopligt, og gennem undervisning, bo- og job-
træning samt individuel vejledning hjælpes  
den unge på rette vej – mod en meningsfuld 
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der 
er optagelse året rundt. 
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.  
www.efterskolenhelle.dk
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Eleverne i 10. klasse får fremover flere 
valgmuligheder. Hensigten er, at flere 
skal vælge en erhvervsuddannelse bag-
efter. en ny erhvervsrettet 10. klasse 
(eud10) og nye forløb, hvor eleverne 
kan gå i 10. klasse og samtidig tage det 
første grundforløb til en erhvervsud-
dannelse (de såkaldte 20/20 forløb) er 
nye tiltag, som efter sommerferien skal 
imødekomme det politiske mål om at 
få flere unge til tage en erhvervsuddan-
nelse. Overalt i landet har kommuner og 
erhvervsskoler travlt med at sætte de 

10. klasse bliver ny 
slagmark om de unge
Særinteresser kan påvirke vejledningen, når erhvervs-
skolerne i stigende omfang udbyder 10. klasse

teKst // 
TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

nye tiltag i værk. Selvom det giver flere 
muligheder for de unge, vækker det ikke 
udelt begejstring alle steder.

På en konference afholdt af Kl i april 
blev de forskelligar tede 10. klassetilbud 
lige fra 10. klassecentre, ungdomsskoler 
og efterskoler til nye tilbud på erhvervs-
skolerne præsenteret.

»der er stor variation i udbuddet af 
10. klasse. med det politiske fokus på, at 
flere skal blive interesseret i en erhvervs-
uddannelse, og at de unge skal kunne leve 
op til de nye adgangskrav på erhvervs-

uddannelserne, må vi sige, at de nye 10. 
klasser med erhvervsfokus er et skridt i 
den rigtige retning,« sagde steffen jensen, 
kontorchef i undervisningsministeriets 
kontor for vejledning og overgange, da 
han indledte konferencen.

Konferencen viste også, at der kom-
mer ny konkurrence om de unge, når de 
nye aktører på 10. klasseområdet, nemlig 
erhvervsuddannelserne, tager en andel af 
eleverne. samtidig overvejer nogle kom-
muner at udlicitere 10. klasse.

Den svageste gruppe 
rykker mest i 10. klasse. 
Eleverne vurderer, at 10. 
klasse har positiv effekt på 
deres personlige og sociale 
kompetencer.

//  KRISTINE BANG ANDERSEN

der opstår en vis skoleglæde hos de svageste elever i løbet af 10. klasse, fortalte evalueringskonsulent Kristine Bang andersen fra danmarks evalueringsinstitut, eva, på 
Kl’s konference. forskningen viser, at eleverne selv vurderer, at de i løbet af skoleåret bliver mere aktive i undervisningen, får nemmere ved at følge med og arbejder 
mere selvstændigt.

16



Klare forventninger 
fremmer 
mønsterbrud

På trods af gratis og lige adgang til 
skole og uddannelse er chancen for at 
gennemføre en videregående uddan-
nelse i danmark stadig afhængig af 
forældrenes uddannelsesniveau. det 
gælder selv for de unge, der klarer sig 
godt i gymnasiet.  

men internationale studier tyder på, 
at indsatsen skal målrettes en bestemt 
målgruppe, hvis vi skal have flere møn-
sterbrydere.   

»dét, at målrette indsatsen og star-
te den tidligt, synes at skabe resultater 
i form af flere studerende fra ikke-ud-
dannelsesvante hjem, der optages og 
fastholdes på en videregående uddan-
nelse,« siger projektleder og seniorfor-
sker Chantal nielsen fra sfi.  erfarin-
gerne peger også på, at individuel og 
aktivt opsøgende studievejledning har 
en effekt, ligesom sikring af et tilstræk-
keligt højt fagligt niveau er vigtigt. 

sfi har på foranledning af uddan-
nelses- og forskningsministeriet set 
på erfaringerne fra mønsterbryderind-
satser i udlandet – i praksis primært 
usa. i 12 udvalgte eksempler er der 
samlet inspiration til, hvordan man kan 
fremme den sociale mobilitet på de 
videregående uddannelser i danmark.

studiet viser at klare forventninger 
til de unge om, at de skal tage en vi-
deregående uddannelse er med til at 
fremme mønsterbrydningen. 

herning overvejer udlicitering
Herning Kommune er netop et af de 
steder, hvor 10. klasse kan ende med at 
blive udliciteret. Kommunen har bestilt 
en analyse af fordele og ulemper ved at 
udlicitere 10. klasse til erhvervsskolerne.

»i første omgang etablerer vi 10. klasse 
i et samarbejde med kommune og flere 
erhvervsskoler, men det kan være første 
skridt hen imod, at vi konkurrenceudsæt-
ter 10. klasse, så dem, der er bedst og bil-
ligst, får opgaven,« siger børne- og kultur-
direktør Henrik Beyer.

flere nye tilbud kan betyde, at endnu 
flere vil vælge 10. klasse fremover, hvilket 
står i modsætning til de politiske målsæt-
ninger. 

»men hvis nye og bedre tilbud er ve-
jen frem for, at vi gør de unge uddannel-
sesparate, og sikrer at de gennemfører 
deres ungdomsuddannelser, kan pengene 
på sigt vise sig at være givet godt ud for 
kommunerne. det vil være en konstruktiv 
udvikling, hvis vi undgår frafald, for det er 
også en belastning af de kommunale bud-
getter,« siger Henrik Beyer.

Udlicitering udhuler  
det brede tilbud
skoleleder på 10. klasse-center djurs-
land, lissi Pedersen, der også er næst-
formand i landsforeningen af 10. klas-
seskoler i danmark, undrer sig over 
udliciteringen til erhvervsskolerne. 

»Hvis fremtiden er, at kommuner ud-

liciterer 10. klasse, er jeg bekymret for, 
at vi taber en gruppe unge. jeg er med 
på ønsket om, at flere skal vælge en er-
hvervsuddannelse, men der er en række 
dilemmaer forbundet med at dræne kom-
munernes 10. klassecentre for de stærke 
unge, for vi risikerer, at de fagligt svage 
unge ikke har de stærkere unge at spejle 
sig i. Politisk kan man være på vej ud i en 
blindgyde, hvor man meget kortsigtet går 
erhvervsskolernes interesser,« siger lissi 
Pedersen til vejlederen.

fremover kommer endnu mere fokus 
på elevernes uddannelsesparathed fra 8. 
klasse, og det kan ifølge lissi Pedersen 
medføre større polarisering, så alene rest-
gruppen ender i 10. klassecentrene. 

»jeg frygter en udvikling, hvor det bli-
ver de svageste elever, der taber på den 
udlicitering af 10. klasse, som vi ser i øje-
blikket.«

vejledningen af de unge er et andet di-
lemma i lissi Pedersens optik. mens hun 
mener, der foregår en neutral vejledning i 
folkeskolen, fordi de ikke har en økono-
misk interesse i at sælge en bestemt ud-
dannelse, så vil erhvervsskolerne have en 
særinteresse i at beholde eleverne efter 
10. klasse. dette kan farve deres vejled-
ning af eleverne.

»det er naturligvis også hensigten, at 
flere unge skal ind på erhvervsuddannel-
serne, men hvis vi skal sætte den unge i 
centrum, må han eller hun have krav på 
en mere neutral vejledning.«
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teKst //  
LISBETh hØJDAL, KOnsulent

uddannelse Og jOB

Dansk vejledning – 
lost in translation?
Hvis vi ikke kan finde ud af, at adskille vejledning 
og undervisning, bidrager vi til dét karaktermord 
på vores profession, der pt. er under opsejling, 
skriver formanden for den arbejdsgruppe, der har 
udviklet Fælles mål for Uddannelse og Job I folke-
skolen

det er næppe nogen overdrivelse at 
hævde, at dansk vejledning i de seneste år 
har befundet sig i politisk modvind. vej-
ledere har måttet tilpasse sig en tid, hvor 
det ikke længere er den professionsfag-
lige forskning eller erfaringer fra praksis, 
som sætter dagsorden for debatten om, 
hvad vejledning er eller kan være. det 
klinger hult, når der det ene øjeblik tales 
om “forskningsbaseret evidens” og det 
næste gennemføres en vejledningsre-
form, der dikterer vejledningens orga-
nisering i gruppevejledning “fordi det er 
en god idé”. Og det er tankevækkende, 

når det timeløse emne uddannelse og 
job bruges som argumentation for ned-
skæringer på vejledningsområdet.

Vejledning som undervisning?
På Kl/dlf’s konference udsyn i ud-
skolingen var ét af programpunkterne 
“vejledning som undervisning”. i en mail 
til deltagerene var vedlagt to ar tikler 
af henholdsvis randi Boelskifte og rita 
Buhl, hvori der argumenteres for et skift 
i fokus “fra valg til læring”. Begge forfat-
tere refererer til Bill law, som er en bri-
tisk forsker, der igennem en årrække har 

lisbeth Højdal er selvstændig konsulent og har væ-
ret formand for den arbejdsgruppe, der har udvik-
let fælles mål for uddannelse og job og valgfaget 
arbejdskendskab. Hun er ekstern lektor på vejle-
deruddannelsen ved uC-sjælland, hvor hun indgår i 
den udviklingsgruppe, der forestår udviklingen af de 
eksemplariske undervisningsforløb for uddannelse 
og job.
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beskæftiget sig med karrierelæring. Hans 
samlede bud på en teori herom præsen-
teres i: Career-learning space:new-dots 
thinking for careers education, hvor han 
fremkommer med forslag til hvad der 
skal læres (dOts) og hvordan han me-
ner, at læreprocesser finder sted i for-
hold hertil (new-dots). 

af mailen fremgår det, at man skal ud-
skifte ordet “vejledningsaktiviteter” med 
“uddannelse og job”, når man læser ar tik-
lerne, underforstået at karrierelæring og 
vejledning kan være det samme. men er 
det egentlig dét, som er law’s pointe? i 
introduktionen til new-dots skriver han, 
at hensigten er at styrke  karrierrelæ-
ringsforløb og at denne ”more sharply 
differentiates careers education from 
guidance”. Han mener, at der tidligere har 
manglet klare mål for udbyttet af læringen 
og bud på læresprocesserne ”new-dots 
is a rationale for curriculum... [ ] ..that will 
help the guidance process; but it stands 
independently of that function”. Hans 
teori handler altså om karrierelæring og 
ikke om vejledning.

ifølge law kan karrierelæringsteorier 
have betydning for vejledning, men han 
understreger at: ”new-dOts .... needs 

Her vises et udsnit af målene for uddannelse og job i fase 3 (7-9. klasse), hvor der indenfor 
kompetenceområdet “Personlige valg”, er valgt færdigheds- og vidensomådet “mine mål”:

Kompetenceområde (A)

Personlige valg.

Kompetencemål (B)

eleven kan træffe karriere-
valg på baggrund af egne 
ønsker og forudsætninger.

Færdigheds- og vidensområde (C)
mine mål

Færdigheds- og vidensmålpar (D)

Færdighedsmål
eleven kan formulere 
personlige mål for uddan-
nelse, job og karriere 

Vidensmål
eleven har viden om egne 
ressourcer, forudsætnin-
ger og karriereønsker

both careers guidance and careers educa-
tion”. i forhold til en  begrebsmæssig ad-
skillelse, skriver han i en mail til mig “the 
term ‘guidance activities’ refers to face-to-
face work - the term ’careers education’ 
refers to curriculum work”. i new-dots 
kan man finde en skematisk oversigt, der 
viser hans forslag til “required settings” 
for henholdsvis vejlednings-og karrierelæ-
ringsaktiviteter. law taler altså om vejled-
ning Og undervisning, og man kan ikke 
heraf udlede, at vejledning kan erstattes af 
aktiviteter i uddannelse og job! 

Boelskifte indleder sin ar tikel med at 
argumentere for et perspektivskifte fra 
“fokus på afklaring og valg… til fokus 
på læring…”. Hvis der ikke skiftes fokus 
“mistes potentialerne for karrierelæring,” 
mener hun, og der kan ske “en reduktion 
af vejledningens bidrag”. men kan man ad-
skille dét, man skal lære, med overvejelser 
over, hvordan man skal lære netop dette – 
er det et spørgsmål om enten eller? Hun 
laver hér en begrebsmæssig sammen-
smeltning af karrierelæring og vejledning 
som, jævnfør law, netop bør holdes ad-
skilt. i Buhls ar tikel præsenteres law’s bud 
på læreprocesserne, dét han selv kalder 
“content and process of learning.“ Over-

føres denne tænkning til uddannelse og 
job, er det eksplicitte formål, at eleverne 
opnår kompetencer til at træffe karriere-
valg. at fjerne fokus fra hvad eleverne skal 
lære forekommer både at være en besyn-
derlig abstraktion og helt ude af trit med 
den politiske virkelighed.

Uddannelse og Job 
ligesom alle andre fag og emner i fol-
keskolen er uddannelse og job nu be-
skrevet i den didaktiske model, som er 
rammesættende for den læringsmålsty-
rede skole. som navnet antyder er det 
målene for emnet, der er styrende for 
de undervisningsforløb, der udvikles. 
målene for uddannelse og job er bl.a. 
beskrevet i 54 færdigheds-og vidensmål, 
som knytter an til de tre overordnede 
kompetenceområder og progressionen 
i de tre faser (0.-3., 4.-6. & 7.-9. klasse).

Hvordan planlægning af undervisnings-
forløb foregår i praksis er illustreret i ske-
maet her på opslaget.

som det fremgår, er det en ret om-
stændelig proces at udarbejde undervis-
ningsforløb indenfor denne ramme, sær-
ligt hvis det medtænkes, at alle målpar i 
emnet skal dækkes ind. men som det også 

I Undervisningsministeriets vejledning beskrives processen på følgende måde: 
underviseren vælger dét kompetenceområde (a) og kompetencemål (B), som gælder for den fase, som undervisningsforløbet 
skal omhandle. dernæst udvælges et færdigheds- og vidensområde (C), hvortil der er knyttet par af færdigheds- og vidensmål 
(d), som skal nås i den pågældende fase. nu skal underviseren nedbryde det valgte færdigheds- og vidensmålpar, ved at beskrive 
de eksplicitte læringsmål for eleverne, der er i forløbet og hvordan disse understøttes gennem konkrete undervisningsaktivite-
ter. endelig skal underviseren beskrive tegn på læring, der kan vise, hvordan og i hvilken grad den enkelte elev har nået lærings-
målene og til sidst tage stilling til, hvordan der evalueres.

>>>
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uddannelse Og jOB

fremgår, kan man altså iKKe fjerne fokus 
fra dét, eleverne skal lære – i dette tilfælde 
at træffe valg – idét det netop er dette, 
som der skal tages afsæt i. Hvordan læ-
ringsmål kan omsættes til konkrete under-
visningsaktiviteter er omdrejningspunktet 
i det udviklingsarbejde, som er igang lige 
nu, hvor uC-sjælland i samarbejde med 
uvm, uu-danmark og 8 uu-centre, er 
ved at udvikle 8 eksemplariske undervis-
ningsforløb til inspiration til skolerne. 

i udviklingsprojektet har vi bl.a. ar-
bejdet med, at oversætte den politiske 
retorik til noget, som kan give mening i 
en karrierelæringskontekst. et eksempel 
herpå er, at der kan arbejdes med det 
politiske mål “at udfordre elevernes valg” 
gennem læringsaktiviteter, der bidrager 
til “at udvide elevernes valgperspektiv”, 
som er et klassisk karriereteoretisk tema. 
de forløb, der udvikles i projektet, læg-
ges ud på emu i løbet af sommeren og 
præsenteres på konferencen: uddannelse 
og job i den læringsmålstyrede skole, som 
afholdes den 25 august. Her vil der også 
blive præsenteret ny forskning på områ-
det, som blandt andet indeholder idéer til 
forskellige organiseringsformer.

Der findes mange forskellige karriere-
teoretiske tilgange til forståelse af karri-
erelæring, der alle rummer potentiale 
til at kunne inspirere udviklingen af ud-
dannelse og job. derfor er det ærgeligt, 
og ikke meget tegn på udsyn, at man har 
valgt at styre alle i Kl/dlf projekterne 
ind i law”s model. Og det er et kede-
ligt signal at sende, at man ved en simpel 
“søg og erstat-manøvre” kan oversætte 
vejledning til undervisning. i en kritisk an-
meldelse af bogen vejledningsdidaktik har 
jeg argumenteret for, hvorfor jeg mener, 
at dette er en rigtig dårlig idé. Hvis ikke 
vi - både overfor os selv og omverdenen 
- kan finde ud af at adskille vejledning og 
undervisning, så bidrager vi til dét karak-
termord på vores profession, der pt. er 
under opsejling. 

det er iKKe det vi har brug for lige nu!
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DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)

En praktisk og prøvefri 
efterskole for elever 
med særlige behov.

Boglig og praktisk undervisning

www.ulstrup-efterskole.dk
e-mail: 

kontor@ulstrup-efterskole.dk
Tlf: 59 31 53 45

MinFremtid er et pædagogisk og brugervenligt afklaringsværktøj til både 
stærke og svage elever. 

Bestil gratis prøveadgang på schultz.dk/minfremtid.  
En licens giver adgang til både vejledere, lærere, elever og forældre.

Få opskrifter og inspiration til brugen af MinFremtid i UU, i skolen og 
i hjemmet på minfremtid.dk.

Schultz Job og Uddannelse er Nordens største private aktør inden for hjælp til 
uddannelses- og erhvervsvejledning. Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

Hvordan støtter du
de unges uddannelsesvalg?

Opskrifter og inspiration til 

MinFremtid.dk

MinFremtid 

Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og 

uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet 

NYT
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Plads til at lære Plads til at være 
 
 
 
 
 
 

  www.tolneefterskole.dk 

Sport 
Ridning 
Landbrug 
Musik 
Kunst/håndværk 
Drama/bevægelse 

It/medie 
Køkken  
Bygge/anlæg 
Motor/metal 
Natur 
Botræning 

Tlf. 98930511  kontakt@tolneefterskole.dk 
 

Årets tre sKud-priser er uddelt. 
ildsjælsprisen gik til mette nisbeth 
Hansen, Ku sund. Prismodtageren 
stod i efteråret for grundkurset til 
studenterstudievejledere. Kurset blev 
meget positivt evalueret grundet dets 
høje faglige niveau. “På den måde har 
mette nisbeth Hansen været afgø-
rende for, at det uddannelsesmæssige 
niveau for studenterstudievejledere på 
Ku og på andre universiteter forbliver 
højt,” lyder det i motiveringen.

Nominér 
din kollega
Har du en inspirerende kollega eller 
samarbejdspartner, som gør noget ud 
over det sædvanlige for vejledningen? 
så kan du indstille personen til schultz’ 
vejlederpris ved at gå ind på schultz.dk. 
schultz’ vejlederpris uddeles den 11. 
september 2015 på uu danmarks og 
di’s konference. vejlederprisen er på 
25.000 kr. og gives som anerkendelse 
for: Bemærkelsesværdige og perspek-
tivrige initiativer, udvikling af nye vejled-
ningsmetoder eller for at have ydet en 
særlig indsats.

hUSK 
generalforsamlingen

Danmarks Vejlederforening holder 
generalforsamling 9. september kl. 
15-18 i København. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. Følg med på 
hjemmesiden www.vejlederen.org 
for nærmere oplysninger om sted og 
dagsorden.
Generalforsamlingen skal blandt an-
det i år vælge ny formand.

SKUD uddeler priser
innovationsprisen gik til anine skjøt 

møller og nanna scheuer, Ku sCienCe, 
for deres arbejde med webmøder om 
optagelse på kandidatuddannelser på 
sCienCe.

Professionalismeprisen gik til ditte 
Krabbe, Ku jura, fordi ”hun er indbe-
grebet af den professionelle vejleder. 
Hendes indre kompasnål står altid kniv-
skarpt, og hun løfter vejledningsenheden 
på jura med sin smittende entusiasme, 
sin enorme arbejdsindsats og sit store 
kollegiale overskud.”

nyttejob tilskynder unge til at kom-
me i job eller uddannelse, viser en ny 
analyse af unge uddannelsesparate i 
kontanthjælpssystemet. med kontant-
hjælpsreformen blev det fra politisk hold 
understreget, at alle åbenlyst uddannel-
sesparate unge modtagere af uddannel-
seshjælp skal yde noget for den under-
støttelse, de modtager. det sker blandt 
andet gennem nytteindsatsen, som be-
tyder, at kommunerne kan pålægge den 
unge at tage imod et nyttejob i en pe-
riode på op til 13 uger. 

reformen trådte i kraft ved årsskiftet 
2014 og Beskæftigelsesministeriet har 
undersøgt, om gruppen af unge, der 
deltager i nytteindsatsen, kommer hurti-
gere i job eller uddannelse, end de ellers 
ville have gjort.
analysen viser, at nyttejob mere end 
fordobler sandsynligheden for, at den 
unge kommer i job eller uddannelse. 
analysen viser også, at nytteindsatsen 
har effekt både for unge mænd og unge 
kvinder, ligesom indsatsen også har ef-
fekt for unge indvandrere og efterkom-
mere med ikke-vestlig baggrund.

Nytteindsats fører til job
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STU MED SIGTE PÅ 
ARBEJDE OG LIV
Vi tilbyder en samlet pakke til unge med særlige 
behov.

Vores fokus ligger på at klargøre eleverne til et 
selvstændigt voksenliv.
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Brian Aaberg Markussen
uddannet lærer. 
Har arbejdet på forskellige folke-
skoler og været ssP-vejleder.
er i dag vejleder i uu-nordvest-
jylland.
Har taget diplomuddannelse i 
vejleding.

teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN , jOurnalist

vejlederPrOfilen

Brian Aaberg Markussen 
har altid haft et særligt 
blik for unge, der har 
det svært. han er meget 
opmærksom på at skabe 
den gode relation og sy-
nes, at  det er en god ide 
at fokusere på de svage-
ste i vejledningen

Brian aaberg markussen er vokset op i 
det, han selv betegner som et arbejder-
hjem, og han er sikker på, at det blandt 
andet har været med til at give ham et 
særligt blik for unge, der har det svært i 
uddannelsessystemet.

»min far var frivillig leder i cykleklub-
ben, og i vores familie var det naturligt, at 
man engagerede sig i arbejdet med unge,« 
siger han og fortæller, at han selv som ung 
knejt gik aktivt ind i svømmeklubben som 
træner, hvor han havde fokus på bredden 
frem for eliten.

»erfaringerne fra dengang bruger jeg 
blandt andet i forhold til det med at skabe 
gode relationer til de unge,« siger Brian 
aaberg markussen og peger på, at vej-
ledningens succes står og falder med, om 
man kan skabe gode relationer.

Let ved at skabe relationerne
»jeg synes, at jeg har let ved at etablere 
en god kontakt til de unge. jeg går direk-
te til dem og er ærlig. det handler jo ikke 
om at bruge flere år på at opbygge en 
relation. det handler om, at man vil de 
unge, og at de kan fornemme det. Ofte 

Øje for dem 
der har det svært

gør de jo, hvad man forventer af dem, så 
det handler om at have positive forvent-
ninger,« siger han fortæller, at han blandt 
andet bruger journalsystemet som for-
beredelse til samtalen med de unge, så 
de ikke skal føle, at de er et nummer i 
en række.

»da jeg begyndte bad jeg altid om den 
unges cpr-nummer, men nu sørger jeg for, 
at jeg ved, hvem jeg taler med, når samta-
len begynder. På den måde undgår jeg at 
klientgøre de unge, og det er med til, at 
jeg bedre kan møde dem i øjenhøjde,« 
siger han og fortæller, at han har arbejdet 
som vejleder siden 2010.

Fra SSp til UU
»da jeg havde taget min læreruddannel-
se, arbejde jeg seks år som lærer på et 
par folkeskoler. På den sidste skole blev 
jeg ansat som ssP-vejleder, og det åb-
nede mine øjne for vejledningen,« siger 
Brian aaberg markussen og fortæller, at 
han derfor søgte en stilling som vejleder 
i uu-nordvestjylland, hvor han nu dels 
vejleder i grundskolen dels er en del af 
ungevejledningen for de 18-25 årige.

»jeg kan godt lide at møde unge i alle 
aldre, og jeg tror, at det kvalificerer min 
vejledning,« siger han og peger desuden 
på, at han er blevet dygtigere af at tage 
diplom i vejledning.

»diplomuddannelsen har givet mig en 
bredere forståelse for, hvad det egentlig 
er, der kvalificerer min vejledning,« siger 
han.

God vejledning
»god vejledning kan man dog ikke sætte 
på en formel, men grundlæggende hand-
ler det om, at de unge får sat tanker i 
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gang omkring dem selv og deres uddan-
nelsesvalg,« siger han og tilføjer, at den 
gode uddannelsesvejledning handler om 
meget mere end bare uddannelse.

»der er jo en grund til, at de unge 
har brug for hjælp, og det kan være svært 
overhovedet at skulle forholde sig til en 
uddannelse, hvis man for eksempel ikke 
har styr på sin bosituation,« siger han og 
synes, at samarbejdet mellem de forskel-
lige fagpersoner, der er omkring den unge, 
er meget vigtigt, hvis man skal skabe suc-
ceser.

Tværsektorielt samarbejde  
er vigtigt
»det tværsektorielle samarbejde er 
både godt og nødvendigt, men engang 
imellem kan det da godt udfordre min 
tålmodighed,« siger han og peger på, at 
man som vejleder skal være opmærksom 
på, at man ikke kan løse alle den unges 
problemer.

»vi skal spørge nysgerrigt, lytte til og 
udfordre den unge, men vi skal ikke være 
deres terapeuter. det skal vi overlade til 
dem, der har de nødvendige kompeten-
cer,« siger han og fortæller, at han godt 
kan lide tanken om, at man målretter vej-
ledningen til dem, der har mest behov.

Flest ressourcer til de svage
»jeg synes, det er tåbeligt, at man har 
skåret så kraftigt på vejledningen, men 
jeg kan godt lide ideen om, at man bru-
ger ressourcerne på de svageste,« siger 
Brian aaberg markussen. Han synes, det 
er unødvendigt at bruge ressourcer på 
at vejlede unge, som sammen med deres 
forældre og gennem evejledning let kan 
få de svar, de søger.

»Nogle gange kalder vi det fløde-
skumsvejledning, og det er ikke den form 
for vejledning, der tænder mig,« siger han 
og forestiller sig, at vejledning vil være en 
del af hans hverdag lang tid fremover.

Glad for at være vejleder
»man ved jo ikke, hvad der sker med 
uu-vejledningen, men jeg er rigtig glad 
for arbejdet og tror bestemt, at vej-
ledning vil være en del af mit arbejdsliv 
længe endnu,« siger Brian aaberg mar-
kussen og tilføjer, at man dog aldrig kan 
vide.

»at jeg er endt her er på mange må-
der en tilfældighed, og jeg tror faktisk, at 
det er meget fint også at huske de unge 
på, at livet ofte formes af en eller anden 

grad af tilfældighed,« siger han og fortæl-
ler, at man som vejleder selvfølgelig skal 
have fokus på planlægningen, men være 
klar over at ikke alt kan planlægges.

For lidt tid til at fiske
»Hvis jeg kunne planlægge alt, ville jeg 
sørge for at have mere tid til at fiske,« 
siger Brian aaberg markussen, der slap-
per totalt af ved at sidde på åbrinken og 
trække spinderen gennem vandet.

»men desværre er det for sjældent, at 
det sker,« siger han og fortæller, at fami-
lien med kone og tre børn på 3, 5 og 7 år 
tager en stor del af hans opmærksomhed.

»Og så er jeg glødende fCm fan, og 
det tager jo også lidt tid,« siger han.

jeg synes, det er tåbeligt, at man har skåret så kraftigt 
på vejledningen, men jeg kan godt lide ideen om, at 
man bruger ressourcerne på de svageste.
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 3 X R: RIE ThOMSEN, RANDI SKOVhUS OG RITA BUhL

Rie Thomsen: lektor på institut for uddannelse og pædagogik, aar-
hus universitet. underviser på masteruddannelsen i vejledning. 
Randi Boelskifte Skovhus: lektor på via, underviser på diplomud-
dannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. og ph.d. 
studerende på institut for uddannelse og Pædagogik, aarhus uni-
versitet. 
Rita Buhl: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen i ud-
dannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

”Bogen Karriärvägledning - en forsk-
ningsoversigt” er vigtigt! Og den er 
anderledes end de fleste andre vejled-
ningsbøger. den er på svensk, det er en 
antologi og den handler om forskning i 
vejledning.

Ofte hører vi ordene forskning og 
praksis i sammenhæng, til tider en pro-
blematisk sammenhæng, hvor problemet 
er hvordan de to interagerer eller ikke 
interagerer med hinanden. for eksempel 
spørges der til, hvordan der tilflyder forsk-
ningsviden til praksis? diskussionen bølger 
frem og tilbage. så er forskerne for dårlige 
til at formidle deres resultater til praksis, 
så er vejlederne for træge til at integrere 
forskning i det daglige vejledningsarbejde 
eller også lægger vilkårene for arbej-
det hindringer i vejen for integration af 
forskning og praksis, og her taler vi om 
vilkårene hos både forskere og vejledere. 
i denne antologi leveres aktuel forsknings-
baseret viden i en form, der adresserer 
nogle af de nævnte problematikker. Og et 
kapitel udfolder faktisk specifikt forholdet 
mellem forskning og praksis. det vender 
vi tilbage til.

Emnerne spænder vidt
antologien er redigeret af anders 
lovén, som er ph.d. i pædagogik og 

anmeldelse af Karriärvägledning - en forskningsoversigt. 
anders lovén (red.) studentlitteratur 2015

Når forskning gøres tilgængelig
Svensk antologi kobler den nyeste forskning inden for vejledning 
med praksis. Det lægger an til refleksioner, også om dansk vejledning

lektor ved malmö Högskola. af bogens 
forord fremgår det, at målet med bogen 
er at give en bred oversigt over forsk-
ning i vejledning ved at præsentere en 
række nedslag i forskningsprojekter og 
perspektiver. 

Kommunernes rolle
emnerne i bogen spænder vidt, der er 
noget for enhver interesse og enhver 
vejledningspraksis.  ”vägledning i ett 
eu-perspektiv” af Bengtson omhandler 
en analyse af policy og styring af vejled-
ning med fokus på social kontrol, Cms 
og selvvurdering. i “Kommunerna och 
vägledning – de goda exemplen” giver 
jutland indblik i, hvordan kommuner på 
meget forskellig vis tilrettelægger deres 
vejledningsindsats. fokus for dette kapi-
tel er særlig relevant i en dansk sammen-
hæng, hvor vi har meget lidt forskning, 
som sætter fokus på kommunernes rolle 
og ansvar i vejledningsindsatsen samt fa-
get uddannelse og job. lundahl skriver 
om vejledning i gymnasiet, en forandret 
gymnasieskole og en ny vejlederrolle. 
Hendes bidrag giver os bl.a. begrebet 
“gymnasiemarkedet” og kredser om 
konkurrencen mellem gymnasierne om 
de unge og vejledningens rolle i den for-
bindelse.  jeres anmelderpanel (Buhl, 

skovhus og thomsen) bidrager med en 
ar tikel med titlen “vägledning i nya kon-
tekster”, her kan i læse om vejledning i 
madklubber, i sociale boligområder og i 
værkstederne på eud. sundelin åbner 
døren for os til “vägledningens inner-
sta rum” og diskuterer bl.a. om de unge 
vejledtes følelsesmæssige oplevelser af 
samtalen og valgene fortrænges til fordel 
for et fokus på at vælge rigtigt. “Coa-
ching og vägledning – syskon och rivaler” 
hedder langstöms bidrag, som indleder 
med en analogi til Kejserens nye klæder. 
et andet bidrag som tager udgangspunkt 
i danske forhold er skrevet af schulin 
og beskæftiger sig med “den lärende 
mentorn”, han konkluderer med afsæt 
i Hold fast-projektet, at det har været 
fordelagtigt i forhold til unges fasthol-
delse i og gennemførelse af uddannelse 
at kombinere noget så umoderne som 
dannelse med en senmoderne metode 
som mentorskab. 

Vejledning i kønsperspektiv
Et bidrag, som vi finder frisk, tankevæk-
kende og nyskabende og derfor vil vie 
lidt mere plads på, er Wikstrand og 
erikssons “att använda yrkesbeskrivnin-
ger i vägledning”. forfatterne analyserer 
fagbeskrivelser i lyset af social reproduk-
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vejlederne skal diskutere, hvad det vil sige at være 
“kønsneutral” i en vejledningssammenhæng, og de 
skal blive bevidste om deres egne forestillinger og 
normer om uddannelser, erhverv og arbejde.

tion her forstået som køn og klasse. Og 
det er yderst interessant at opdage, at 
fagbeskrivelser som eksempelvis findes 
på forskellige vejledningsportaler langt 
fra er neutrale i forhold til klasse og køn. 
det sætter tanker i gang om helt sær-
lige udfordringer, som kan knytte sig til 
ideen om, at unge (og deres forældre) i 
langt højere grad skal blive selvbetjente 
i forhold til at finde informationer ved-
rørende uddannelse og jobbeskrivelser. 

det ville være vanvittig interessant, hvis 
nogen ville undersøge dette i en dansk 
sammenhæng. i konklusionen fremhæver 
Wikstrand og eriksson, at der ofte pe-
ges på vejledere i forhold til at ændre på 
det meget kønsopdelte arbejdsmarked (i 
hvert fald i sverige). i danmark er vi holdt 
op med at tale om det, selvom det er et 
problem, som gælder for alle de nordiske 
lande og som for eksempel bevirker, at 
der konstant er for få ansøgere til mange 
naturvidenskabelige fag. de skriver, at hvis 
vejledningen skal ændre på det, skal den 
se anderledes ud end i dag. 

eleverne skal møde diskussioner om 
arbejde, social baggrund og køn tidligere 
og de skal udfordres i de forestillinger, 
som de har og som hele tiden reproduce-
res. vejlederne skal diskutere, hvad det vil 
sige at være “neutral” i en vejledningssam-

menhæng, og de skal blive bevidste om 
deres egne forestillinger og normer om 
uddannelser, erhverv og arbejde. sådan! 

vi får også et enkelt bidrag, som be-
skæftiger sig med voksne, det kommer fra 
Hallqvist: “nya karriärval mitt i livet: om-
ställningsprocesser och biografiske brott”. 
Og endelig kan vi læse om “vägledning, in-
kludering og exkludering” hos Hertzberg.

Lovén bidrager selv med fire spæn-
dende kapitler  om “vägledningsfältets 
historia og utveckling”, “teorier inom väg-
ledningsfältet”, “ungdomar med osäker 
framtid” og “På väg mot framtiden”. i det 
sidste kapitel kigger lovén i krystalkuglen i 
forhold til udviklingen indenfor svensk vej-
ledning og diskuterer en række scenarier, 
som også kunne være gældende for dansk 
vejledning.  

som noget helt særligt har Bimrose og 
Brown skrevet om forskning i vejledning: 
Hvad er egentlig vejledningsforskningens 
teori og praktik? Og hvordan kan vejled-
ningsforskningen integreres. Blot nogle af 
de spørgsmål, som deres bidrag leverer 
svarene på.

alt i alt er dette en længe ventet an-
tologi. der er så rigeligt plads til en dansk 
variant som opsummerer de seneste års 
danske forskning i vejledning og hiver 
resultaterne af forskningen ud af rap-

porter og engelsksprogede artikler. det 
er velskrevne kapitler, som tilbyder gode 
overblik og indsigter. for den vejleder, 
som bestandigt mødes med krav om 
forskningsbasering, er denne “Karriärväg-
ledning – en forskningsoversigt” et rigtig 
godt sted at star te.
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Glad Fagskole tilbyder særligt tilrettelagt  
ungdomsuddannelser – STU –Sammen med dig er vi 
gode til, at finde lige præcis det du kan, og uddanne 
dig så du kan blive endnu bedre. Det kan være alt fra 
en særlig faglig interesse til de personlige og sociale 
kvaliteter, der er en vigtig del af et aktivt voksenliv. 

Når man tager en uddannelse  
skal man tages alvorligt
Hos Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage under-
visningen i samarbejde med vores pædagogiske per-
sonale. Det betyder, at du får en høj faglighed og en 
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted. Esbjerg og 
Aabenraa, og tilbyder fag indenfor: 
Animation • TV • Radio/Medie • Design  
• Køkken • Service • Teater • Bygartner •        
Dyrepasser • Håndværker • IT.

Ikke alle afdelinger har de samme linjer, så kig  
på vores hjemmeside for yderligere information  

Job og partnerskaber
På Glad Fagskole skaber vi sammenhæng mellem ud-
dannelse og erhvervslivet, der hvor det er relevant. 
Det betyder, at vi kan etablere længerevarende  
praktikker og sammensætte spændende forløb, der 
veksler mellem undervisning og praktik. Målet er, 
at kvalificere dig til job efter din uddannelse. 

VIL DU GERNE HØRE MERE
- OG EVT. PRØVE EN UGES PRAKTIK HOS OS
Så kan du kontakte os på:

København tlf. 3812 0116
Ringsted tlf. 2326 3115
Esbjerg tlf. 2712 5698
Aabenraa tlf. 7463 3600

Eller besøge os på vores 
hjemmeside
www.gladfagskole.dk

Læs mere om vores tilbud på www.pmu.dk

Stedet for unge med særlige behov

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk

PMU tilbyder:
• STU-forløb, som bliver tilrettelagt efter       
   den enkelte unges behov og styrker 

• Afklaringsforløb som en del af STU’en 
   med bl.a. PAS-test, ressourceprofil,   
   introtur, IT, afprøvning og afklaring på      
   interne værksteder, sund kost, motion 
   og meget mere
• Ressourceforløb
• Arbejdstræning og praktikforløb
• Mentorstøtte
• Botræning med vejledning

• Støtte til fritidsaktiviteter 

PMU har 13 
forskellige 

interne 
værksteder 

Information og 
optagelse:

tlf. 9678 1435
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teKst // 
CAMILLA hUTTERS vejlederens faste klummepanel består 

af: 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på 
Professionshøjskolen via uC, 
Camilla Hutters, ungdomsforsker og 
områdechef ved eva, danmarks evalu-
eringsinstitut. 
Hanne Paustian tind, vejleder, uu 
nord-vestjylland og 
Svend Broholm, erhvervsvejleder, jobcen-
ter Odense. de skriver på skift om løst 
og fast inden for vejledning. 

søgningen til de gymnasiale uddannel-
ser er vokset markant over de seneste 
år. Hvor godt 59 procent i 2001 søgte 
en gymnasial uddannelse, så er tallet i 
dag tæt ved 74 procent. det har ført til 
en diskussion af, om søgningen til gym-
nasiet er blevet for stor. Blandt andet 
fordi den fører til en række problemer 
i ungdomsuddannelsessystemet som for 
eksempel faldende søgning til erhvervs-
uddannelserne, dobbeltuddannelse og 
en risiko for flere ufaglærte studenter. 
derfor argumenteres der i øjeblikket 
politisk for at indføre et karakterkrav til 
de gymnasiale uddannelser for af den vej 
at bremse søgningen.

uanset hvor stor man mener søgnin-
gen til gymnasiet og et eventuelt kom-
mende karakterkrav bør være, så kan det 
store antal ansøgere mod gymnasierne 
ikke alene ses som et spørgsmål om ad-
gangskrav (eller manglen på samme). søg-
ningen må også ses i sammenhæng med, 
hvad det er for en valgsituation, som de 
unge befinder sig i, når de efter grundsko-
len skal beslutte sig for valg af ungdoms-
uddannelse. 

en række aktuelle undersøgelser viser 
her, at det af mange unge opleves som et 
særdeles svært valg, hvor mange forskel-
lige hensyn og forventninger skal afvejes. 
På den ene side opleves valget som me-

get afgørende og som noget, der har be-
tydning for resten af ens liv – og hvor det 
derfor er vigtigt ”at vælge rigtigt”. På den 
anden side er valget omgærdet af en stor 
usikkerhed og tvivl i forhold til hvilke mu-
ligheder, der er i uddannelsessystemet, og 
hvad der vil være rigtigst for den enkelte 
at gøre. Og i dette krydspres bliver gym-
nasiet for mange det mest logiske valg.

Valget kan udskydes
ser man nærmere på de unges begrun-
delser for at vælge en gymnasial uddan-
nelse, så tegner der sig flere forskellige 
motiver og rationaler:

_1.
gymnasiet gør det muligt at udskyde 
det endelige valg og holde mulighederne 
åbne. mange unge er bange for at vælge 
forkert, og den nuværende opbygning af 
ungdomsuddannelsessystemet gør det i 
denne sammenhæng ekstra svært, fordi 
den stiller de unge overfor meget tidligt 
at skulle vælge mellem en boglig og en 
erhvervsfaglig vej – og for sidstnævnte 
endda også et tidligt valg af erhverv. val-
get af en gymnasial uddannelse gør det 
her muligt at udskyde valget nogle år 
endnu, og derved vinde tid i forhold til 
at træffe et mere definitivt valg.

Gymnasiet bliver det 
logiske valg for mange
Det er for snævert at gøre de unges valg af gymnasiet frem for er-
hvervsuddannelserne til et spørgsmål om manglende karakterkrav. 
Mange unge vælger gymnasiet, fordi det giver adgang til attraktive ud-
dannelser  
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_2.
gymnasiet giver en bred og adgangsgi-
vende uddannelse, hvor man får ’papir 
på noget’, man senere kan bygge vi-
dere på. mange unge oplever arbejds-
markedsmarkedet og deres fremtid her 
som usikker, og gymnasiet ses her som 
en mulighed for at få et minimum af ud-
dannelse, som man kan ’falde tilbage på’, 
hvis man senere skulle opleve proble-
mer. Samtidig giver gymnasiet også flere 
muligheder for at uddanne sig videre ef-
terfølgende.

_3.
gymnasiet giver adgang til - set med 
de unges øjne - mere attraktive uddan-
nelser samt bedre muligheder for social 
mobilitet. for nogle unge indebærer det-
te, at gymnasiet giver adgang til drøm-
mejobbet. for andre at gymnasiet giver 
mulighed for at bevæge sig væk fra så-
vel ufaglærte og faglærte jobs, som den 
unge enten på egen hånd eller gennem 
forældre har oplevet som nedslidende 
eller usikre.

_4.
gymnasiet - og især stx - er det kendte 
og dermed for mange også det naturlige 
valg. gymnasiet opleves af mange som en 
forlængelse af grundskolen, både hvad an-

går faglighed og socialt miljø. derfor bli-
ver det for mange lettere og mere over-
skueligt at forsætte af denne vej.

Ovennævnte peger på, at den store søg-
ning til gymnasiet må ses i sammenhæng 
med nogle mere grundlæggende udfor-
dringer i forhold til valget af ungdomsud-
dannelse. for det første det meget sek-
toropdelte ungdomsuddannelsessystem, 
hvor den unge meget tidligt skal lægge 
sig fast på en retning. for det andet de 

gymnasiet gør det muligt at udskyde det 
endelige valg og holde mulighederne åbne. 
mange unge er bange for at vælge forkert.

Hf – profil og funktion. En undersøgelse 
af hf-kursister på to-årigt hf, danmarks 
evalueringsinstitut 2015
w w w.eva .dk /pro jek te r /2015/hf -og -
hvad-sa/download-rapporten/hfs-profil-
og-funktion-en-undersogelse-af-hf-kur-
sister-pa-to-arigt-hf

AKTUELLE UNDERSØGELSER OM VALGET
AF UNGDOMSUDDANNELSER:

unges uddannelsesvalg i tal. midtvejs-
rapport i forsøgs- og udviklingsprojektet 
’fremtidens valg og vejled-ning’, Center 
for ungdomsuddannelse 2015: www.
cefu .dk /emner/ak tue l t /ny t- f r a- cefu /
midtvejsrappor t-unges-uddannelses-
valg-i-tal.aspx

begrænsede muligheder for afklaring 
og prøven sig frem, som kan hjælpe de 
unge til at blive kloge på sig selv og deres 
muligheder. Og endelig den store usik-
kerhed på især arbejdsmarkedet, som 
betyder at de unge er nødt til at holde 
deres valg og muligheder åbne. vil man 
ændre på søgemønstrene, er man der-
for også nødt til at forholde sig til disse 
udfordringer. det kræver mere grund-
læggende drøftelser af sammenhængen 
i ungdomsuddannelsessystemet.
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Uambitiøst 
at gå på 
efterskole
i København er de unge knapt så begej-
strede for et år efterskole, som de er i 
resten af landet. Hele 38 procent af de 
adspurgte unge i hovedstaden anser et 
efterskoleophold som uambitiøst. i re-
sten af landet er det tilsvarende tal 19 
procent. de unge københavnere er dog 
stadig bevidste om efterskolens gode 
kvaliteter, når det handler om sociale 
kompetencer og at knytte gode ven-
skaber. der er til gengæld et stykke vej 
endnu, før de unge i København er ligeså 
positivt indstillet overfor udsigten til et 
efterskoleophold, som de unge i resten 
af landet.

Nu kan man blive 
e-købmand 

stadig mere handel foregår på nettet, 
men købmænd uddannes fortsat til at 
stå i en fysisk butik. det laver de nu om 
på i randers. en helt ny uddannelse til 
e-købmand star ter i randers. uddan-
nelsen tilbyder studerende samarbejde 
med både teknologiførende it-virksom-
heder, detailhandel og vidensklynger, og 
gør det dermed muligt at blive blandt de 
dygtigste til at indtage en hastigt stigen-
de e-handel.

e-handlen vokser hvert år med 20 
procent og har alene i danmark rundet 
73,7 mia. kroner i 2014. 

det forventes, at der vil være 100 stu-
derende på skolebænken i løbet af tre år.

de nyuddannede e-købmænd vil styr-
ke Danmarks nethandel, finde nye veje 
og innovativt sikre en stærk position i e-
business, lyder det fra udbyderne. 

»jeg ringer for Kongen,« lød det i telefo-
nen hos professor Peter Plant. Opring-
ningen kom fra norge, hvor regeringen 
vil nedsætte en ekspertgruppe til at 
udarbejde et forslag til en “helhetlig” 
vejledning under overskriften livslang 
karrierevejledning. Professor Peter Plant 
sagde ja til at være Kongens mand i nor-
ge.

»der er perspektiver i denne opgave, 
også ud fra et dansk perspektiv. for vi er 
ikke kommet mange skridt ud ad den lan-
ge vej med at skabe strukturer for livslang 
vejledning. tværtimod sidder de danske 

professor i gummistøvler 
ringet op af Kongen

vejledningsordninger stadig fast i hver sine 
ministerielle siloer, selv om danmark har 
skrevet under på hele to eu-resolutioner 
om livslang vejledning i 2004 og 2008. 
det tværsektorielle vejledersamarbejde 
trænger til et løft. det nationale dia-
logforum i danmark har ikke formået at 
løfte denne opgave. jeg har forsøgt. Og 
hvor langt vi kommer med dette i norge, 
det bliver spændende at være med til at 
forme,« siger Peter Plant.

danske Peter Plant fra landsbyen to-
rup ved Hundested er eneste ikke-norske 
repræsentant i udvalget.
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deBat

vejlederen bragte den 7. april 2015 en 
ar tikel - ”tæt på sammenbrud” - om 
dette års ansøgningsproces til ung-
domsuddannelserne, hvor mark jensen, 
formand for uu danmark beretter om 
udfordringer for uu-vejlederne i form 
af et stort pres på vejlederne og på, at 
den systemmæssige it-understøttelse af 
ansøgningsprocessen er mangelfuld. 

der er ingen tvivl om, at processen i 
år har været udfordret af mange ændrin-
ger, der har skullet implementeres hurtigt. 
Her har uu’erne spillet en meget kon-
struktiv rolle og gjort deres til, at proces-
sen trods udfordringerne er lykkedes.

2015 er første år efter, at ændrin-
gerne på vejledningsområdet er trådt i 
kraft. for de elever i 9. og 10. klasse, som 
har søgt ind på ungdomsuddannelser i år, 
har der dog ikke været tale om de store 
ændringer, da vejledningsprocessen har 
været den samme som tidligere. eneste 
ændring for eleverne er, at forældrene og 
ikke vejlederne skal afsende tilmeldingen 
til ungdomsuddannelserne, hvis eleven 
er vurderet uddannelsesparat. men for 
8. klasserne og skolerne har det været 
helt nye processer, som de har skullet 
indarbejde i forbindelse med, at uddan-
nelsesparathedsvurderingen er fremryk-

ket til 8. klasse, og udover karaktererne 
også skal baseres på skolernes vurdering 
af, om eleven har de personlige og sociale 
forudsætninger for at være parate til en 
uddannelse.

Ændringerne af it-systemet, som un-
derstøtter ansøgningsprocessen (www.
optagelse.dk), er blevet højt priorite-
ret, men det har givet udfordringer, at 
systemet med kort varsel har skullet 
understøtte både ændringerne på vej-
ledningsområdet og erhvervsuddannel-
sesreformen. det er generelt lykkedes at 
få systemet til at understøtte reformerne, 
men der er fortsat både tekniske og 
brugermæssige udfordringer, som vi skal 
rette op på.

for at rette op på problemerne, har vi 
indledt en konstruktiv dialog med uu-le-
derne og aftalt møder for at få identifice-
ret og afhjulpet de uhensigtsmæssigheder, 
som dette første år har vist. undervis-
ningsministeriet har derudover afholdt 
seminar med uu-lederne med fokus på 
erfaringer fra bl.a. optagelsesprocessen, 
hvor konkrete problemstillinger blev dis-
kuteret med forslag til konkrete løsnings-
forslag. disse forslag vil blive prioriteret i 
den planlagte udvikling af it-systemet.

Steffen Jensen: Ændringerne af it-systemet, som 
understøtter ansøgningsprocessen (www.optagelse.
dk), er blevet højt prioriteret, men der er fortsat både 
tekniske og brugermæssige udfordringer, som vi skal 
rette op på.

teKst  //
STEFFEN JENSEN, KOntOrCHef i undervisningsministeriet

Konstruktiv dialog 
om ansøgningsprocessen
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Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever 
med særlige behov eller generelle 

indlæringsvanskeligheder.

Se vores resultater på www.goed.dk.
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Poppelgårdens 
Praktiske Jordbrugsskole

For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838  •  www.popppelgården.dk  •  ppj@poppelgaarden.org

til at lære:
•	 at bo selv
•	 at klare et job
•	 at håndtere sin fritid sundt og kreativt 

 
Vi tilbyder 
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV. 
STU OG SKOLEOPHOLD SOM  
ET 10. ELLER 11. SKOLEÅR 
 

Find os på: www.røddingfrifagskole.dk 
eller skriv til os på 

mail@rffs.dk

En af de
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teKst // 
CARLA TØNDER JESSING

KOnstitueret nÆstfOrmand i danmarKs vejlederfOrening

eftertanKen

Brug for mere vejledning og 
for en ny vejledningsreform

i begyndelsen af maj holdt uCC sin årlige konfe-
rence for vejledere i uu og ungdomsuddannel-
serne, og heri indgik en spændende paneldebat 
med titlen: ”vejledningens fremtid i lyset af de 
aktuelle reformer og de unges vejledningsbe-
hov”. Panelet bestod af jan Bauditz fra Kom-
munernes landsforening, anders ladegaard 
fra uu danmark, anne-Birgitte rasmussen fra 
danske gymnasier og lars Kunov fra danske 
erhvervsskoler. Hver panel-
deltager havde fem-ti minut-
ter til et oplæg ud fra over-
skriften. 

det var inspirerende og 
vigtigt, at alle paneldeltagerne 
pegede på betydningen af 
vejledning og på behovet for 
mere vejledning af de unge. 
det kan vi kun hilse velkom-
ment i danmarks vejlederfor-
ening, og vi arbejder gerne sammen med organi-
sationerne om konkrete forslag og initiativer til 
opfyldelsen heraf. 

det var også opløftende og udfordrende, at 
anders ladegaard fra uu danmark i sit oplæg 
slog til lyd for, at vejledningen er et fag og skal 
beskrives og defineres som sådant. Han opfor-
drede vejlederne til at udarbejde beskrivelse af 
faget og at gøre deres indflydelse gældende. Han 

plæderede desuden for, at vi snart får en ny vej-
ledningsreform! 

i dvf kalder vi vejledning en profession, og et 
af vores formål er netop at få vejledning bredt 
anerkendt som en profession baseret på vejled-
ningsfaglighed i form af vejledningsteorier, -meto-
der og -etik. ’Bredt’ vil sige i alle uddannelses- og 
vejledningssektorer. 

til forskel fra mange andre professioner er 
vejledere organiseret i mange 
forskellige fagforeninger, eksem-
pelsvis i danmarks lærerfor-
ening, dansk magisterforening 
og uddannelsesforbundet, som 
ikke har vejledning som primær-
område. derudover er mange 
vejledere medlemmer af fag-
lige foreninger, hvoraf de største 
er danmarks vejlederforening 
(dvf) og ungdomsuddannel-

sernes vejlederforening (uuvf), og det må være 
disse faglige organisationer, der sammen er ho-
vedaktører i at definere og beskrive vejledning 
og arbejde for indflydelse på lovgivning og refor-
mer på vejledningsområdet. det vil derfor også 
være et stort skridt til at fremme foreningernes 
og dermed vejledernes indflydelse og betydning, 
hvis og når vi forhåbentlig i fremtiden kan udgøre 
én samlet forening.

Det var inspirerende 
og vigtigt, at alle pe-
gede på betydningen 
af vejledning og på 
behovet for mere 
vejledning af de unge.
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returadresse: danmarks vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand

hej@friefagskoler.dk

Er dinE ElEvEr klar til 
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden 
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige 
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på 
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse 
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

den praktiske vej

dEn PraktiskE vEJ  

til uddannElsE,  
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