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fælles sag
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Vejledning gennem tiden:
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Klummen:  
Hvad er der galt med  
et godt arbejde?



Både i den forstand, at de unge enten selv skal opsøge 
og skabe deres muligheder, fordi selve systemet ikke 
har så mange tilbud til dem, men også fordi vi som 
vejledere kan komme til kort i forhold til vores viden 
om mulighederne.

På universiteterne oplever vi i stigende grad studeren-
de, der har svært ved at se relevansen af enkelte fag og 
ikke godtager forklaring om, at det vil de forstå senere 
i studiet, eller at det er helheden, der giver dem viden 
og kompetencer inden for faget. De ønsker, så vidt det 
er muligt, at hacke sig igennem deres uddannelse ved 
at sammensætte deres egne fag med selvvalgt indhold.

Hvad gør man, når man sidder med en ung, der giver 
udtryk for disse tanker? Vejleder vi dem til at forfølge 
hacker-vejen, eller vejleder vi dem i det system, vi ken-
der og i det som mange af os er ansat til at vejlede unge 
i? Det er en interessant problematik, som jeg tror, vi 
kommer til at tale mere om i fremtiden.
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siden sidst

redigeret af // 
OLE WISLER OG TORBEN ELSIG-pEDERSEN

IT-Branchen 
mangler flere 
studiepladser
Det generelle optag på IT-uddannelserne er faldet lidt i 
år på grund det, man kalder den ledighedsbaserede di-
mensionering, hvor der er skåret væsentligt ned på an-
tallet af pladser på multimedieuddannelserne. 

Ser man bort fra den beskæring, så er optaget på IT-
uddannelserne steget med 7 % på de videregående ud-
dannelser. Således er der faktisk skabt 109 ekstra pladser 
på datalogi, fortæller Birgitte Hass, der er direktør for 
IT-Branchen.

Men skal behovet kunne dække regeringens frem-
skrivninger, der viser, at der vil være et udækket behov 
for 19.000 it-specialister på det danske arbejdsmarked i 
år 2030, vil der være behov for omkring 1.000 nye plad-
ser hvert år på de efterspurgte IT-uddannelser. 

ny elektriker-uddannelse hitter
Der er stor tilfredshed blandt både lærlinge og virksom-
heder med den nye modulbaserede elektrikeruddannelse, 
som blev søsat for to år siden af Dansk El-Forbund og ar-
bejdsgiverorganisationen Tekniq. 

Den nye uddannelse er opbygget med 28 forskellige mo-
duler, der giver mulighed for, at virksomhed og lærling i 
fællesskab kan tilrettelægge et skræddersyet uddannelses-
forløb, og det har været et hit, der skaber en fortsat stig-
ning i antallet af elektrikerlærlinge

»Jeg vil ikke tøve med at kalde vores nye lærlingeuddan-
nelse en kæmpe-succes. Vi har det største lærlingeoptag siden 
2007, og det stopper ikke her. Der bliver lavet masser af nye 
uddannelsesaftaler, og vi har netop set en stigning i antallet 
på 9 % i årets to første måneder i forhold til sidste år,« siger ud-
dannelsesansvarlig i Dansk El-Forbund Benny Yssing. 

Udskældt reform 
lægges i graven
I sommerferien stod de uddannelsespolitiske ordførere 
næsten på ryggen af hinanden for at lægge distance til den 
meget udskældte fremdriftsreform. Og nu tegner der sig et 
politisk flertal for at lægge reformen i graven. Den blev ellers 
vedtaget med et bredt flertal i 2013.

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der har været 
meget kritiske overfor reformen, vækker de politiske udmel-
dinger begejstring. 

»Det glæder os, at man begynder at få øjnene op for de pro-
blemer, som vi som studerende har påpeget i årevis,« siger 
forkvinde Sana Mahin Doost til Politiken.

Regeringen præsenterede før sommerferien et forslag til en 
ny bevillingsreform. Reformen skal ændre den metode, til-
skuddene til uddannelsesinstitutionerne fordeles efter. Hvis 
forslaget bliver vedtaget, vil det ifølge Jakob Engel-Schmidt 
(V) betyde, at fremdriftsreformen bliver overflødig.

uddannelsesmesse i roskilde
Specialuddannelser fra hele Sjælland samles i Roskilde, når 
uddannelsesmessen Specialkompasset bliver afholdt den 20. 
og 21. september. Her er der fokus på uddannelsesmulighe-
der for unge med særlige behov

Formålet med messen er at informere unge, der ikke kan 
gå den ordinære uddannelsesvej, om de forskellige uddan-
nelsestilbud, der eksisterer. 
Du kan se mere på www.facebook.com/Specialkompasset
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siden sidst

Savner individuel 
vejledning til alle unge

Besparelser og et ensidigt fokus på 
ikke-uddannelsesparate skaber be-
kymring hos Dan Skjerning (S), der 
er formand for børne- og familie-
udvalget i Vejle Kommune. 
UU-vejledningen er beskåret og 
strammet så meget, at det i dag kun 
er de omkring 25 %, som er erklæ-
ret ikke-uddannelses pararte, der 
har ret til individuel vejledning.
»Det er svært at vide, om de 25 % 
man tilbyder vejledning til, er dem 

som har mest brug for det, eller om de resterende 75 % også 
har brug for det. Det kan virkelig bekymre mig,« siger Dan 
Skjerning til Vejle Amts Folkeblad. 

Helt nyt system til videre- og 
efteruddannelser
En personlig uddannelseskonto, en portal med overblik 
og information om kursusudbud samt mere målrettede 
og stærkere offentligt finansierede kurser. Det er ho-
vedtemaerne i de 13 nye anbefalinger, der ligger klar til 
efterårets trepartsforhandlinger om et styrket voksen-, 
efter- og videreuddannelsessystem. 
De 13 anbefalinger er resultatet af regeringens Eks-
pertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse 10 
måneders arbejde, der er foregået i tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter.
Udfordringen ligger i, at mere end hver tredje medar-
bejder i dag ikke finder det nødvendigt med efterud-
dannelse, og at der er tegn på, at uddannelsestilbud-
dene ikke matcher det, virksomhederne efterspørger. 
Kombineret med, at arbejdsmarkedet er i konstant ud-
vikling og dermed hurtigt skifter behov for nye kom-
petencer, står det klart, at det nuværende efteruddan-
nelsessystem er udfordret.  

VEU-ekspertgruppens 13 anbefalinger
Et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddan-
nelsessystem

1.  Én indgang til voksen-, efter- og videreuddannel-
sessystem

2. Øget brug af realkompetencevurderinger

3. Nationalt analyse- og overvågningssystem

4.  Kompetenceforsyning til erhvervsklynger (kompe-
tenceklynger)

5.  Partnerskaber for voksne-, efter- og videreuddan-
nelsessystem

6.	 	Øget	fleksibilitet	i	digital	afvikling	og	tilrettelæg-
gelse

7.  Løft i de basale kompetencer

8.  Øget fokus på voksen-, efter- og videreuddan-
nelse via personlig uddannelseskonto 
En stærk og målrettet erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelsesindsats

9.	 	Målretning	af	det	offentligt	finansierede	udbud	og	
øget	fleksibilitet

10.  Udprøvning af dokumentation af læringsudbytte i 
voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet

11.  Ændret udbudsstyring af AMU

12.  Enklere udbetaling af godtgørelse 
Modernisering af partsstyringen

13.  Nye roller til parterne

Svær studiestart for mange
Studiestartsperioden er for mange unge en turbulent over-

gang til et selvstændigt voksenliv. En undersøgelse fra EVA – 
Danmarks Evalueringsinstitut – med deltagelse af 29.662 nye 
studerende fortæller at: 
·  9-14 % af de kommende studerende oplever ikke at have 

social opbakning fra familie, en særlig person eller venner. 
Det er især mændene, som ikke oplever at have social op-
bakning. 

·  Hver sjette studerende oplever i høj grad økonomiske pro-
blemer. Det er især studerende, hvis forældre har korte ud-
dannelser, som i høj grad oplever at have økonomiske pro-
blemer. 

·  6 % af de kommende studerende føler sig ”meget stresset”. 
Denne andel er dobbelt så stor blandt kvinder, hvor det er  
8 %, mens den kun er 4 % blandt mænd.

//  man kan møde folk på 28 år, der 
stadig går i Converse og danser på 
bordene i istedgade, som var de 
teenagere. så kan jeg ikke lade være 
med at tænke: ”vend nu lige kasketten 
den rigtige vej – eller tag den af – stop 
skjorten ned i bukserne, få færdiggjort 
det speciale og får dig et arbejde.

mattias tesfaye,  
folKetingsmedlem (s), til Kristeligt dagblad.
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baggrund

teKst // 
ole Wisler , journalist

Robusthed er 
en fælles sag

Robusthed er det nye 
modeord. Men hvis 
den enkeltes robust-
hed bliver en pri-
vat sag, risikerer vi 
et enormt pres med 
stress og anoreksi 
som følgevirkninger
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Stamina, resiliens, livsduelighed og 
modstandskraft. Alle aktuelle ord 

og begreber, der bruges synonymt med 
tidens store buzzword: Robusthed. 

I en tid, hvor verden forandrer sig 
med stor hastighed, er der kommet 
mere og mere fokus på, hvordan vi gør 
os robuste nok til at kunne klare de om-
skiftelige forandringer og krav, der stil-
les. Det gælder naturligvis også for alle 
de unge, der skal træffe beslutninger 
om uddannelse og karriere.

Vejledere landet over oplever et øget 
pres på de unge i dag, hvor der fra flere 
retninger i samfundet snakkes om ro-
busthed. Men hvordan skal vi forstå 
begrebet robusthed? Hvem har egent-
lig ansvaret for, om nogen er robuste? 
Er det individet, organisationen eller 
samfundet? 

Fællesskabet er vores tradition
Peter Berliner, professor og resiliens-
forsker ved DPU Aarhus Universitet, 
har tidligere sagt, at netop fællesskaber 
er afgørende, og at de skaber robust-
hed. Det er derfor misforstået at efter-
spørge robuste individer. Han mener i 
stedet, der skal arbejdes mere aktivt for 
at bygge – eller måske rettere genop-
bygge – fællesskaber, og at vi ikke må 
glemme vores egen tradition for at ska-
be bæredygtige og robuste samfund. 

Og han er ikke alene om den opfat-
telse. Rasmus Willig, sociolog og lektor 

//  det er voldsomt 
at vende strukturelle 
fejl og mangler i 
vores samfund til at 
blive et individuelt 
anlæggende. nu er 
det ikke længere 
samfundets skyld. 
det er din egen.

rasmus Willig,
soCiolog

på Roskilde Universitet placerer dette 
sociologiske perspektiv på samfunds-
udviklingen:

»Vores samfund er i dag ved at ud-
vikle en kultur, hvor forventningen er, 
du skal galvanisere dig selv og blive 
mere robust. Der er ingen, der hjælper 
dig, hvis du falder på din vej. Tidligere 
skulle vi også være udstyret med en 
deltagende, kritisk attitude, senere en 
positiv, men i dag skal vi bare være re-
siliente. Man kan med andre ord sige, 
vi er gået fra have haft medbestemmel-
se over til en periode med medhør, og 
nu skal vi bare være medgørlige«, siger 
Rasmus Willig og påpeger kontant:

»Det er voldsomt at vende struktu-
relle fejl og mangler i vores samfund til 
at blive et individuelt anlæggende. Nu 
er det ikke længere samfundets skyld. 
Det er din egen. Skadevirkningerne ses 
i form af alt fra grove tilfælde af anor-
eksi og stress til almene træk af kynis-
me, hvor det at sætte sig i den andens 
sted opfattes som svaghedstegn.« 

Rasmus Willig ser gerne der sættes 
ind helt nede på vuggestue- og børne-
haveniveau, hvis det skal lykkedes at 
skabe mere robuste børn og voksne:

»Jo flere voksne og bedre uddannede 
pædagoger og vejledere børn og unge 
møder, desto bedre vil de være til at 
møde verden. Det står dog i dyb kon-
trast til de massive besparelser, der har 
været på dagsinstitutionsområdet.«

tidligere skulle vi være udstyret med en deltagende 
og kritisk attitude, i dag skal vi bare være medgørlige, 
siger rasmus Willig..

>>
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baggrund

Ikke kun et individuelt ansvar
Studievejleder Mette Busk Sørensen fra 
Studievalg Østjylland er også overbe-
vidst om, at begrebet robusthed fylder 
meget på grund af den øgede individu-
alisering samt det, at stress er blevet en 
folkesygdom.

»Som individer vil vi gerne kunne 
overkomme så meget som muligt og fø-
ler måske også, det forventes, at vi kan 
overkomme meget. Derfor bliver det et 
issue at være robust,« fortæller hun og 
fortsætter:

»Robusthed, som begreb, kobles ofte 
til individet, men for mig handler det 
også om, at vi som borgere skal kræve 
et robust system, der kan rumme den 
enkelte. Og heri ligger der en opgave 
til os som vejledere: Vi skal hele ti-
den huske at minde ”systemet” om de 
unge, der ikke nødvendigvis er robu-
ste,« siger Mette Busk Sørensen. Hun 
ser gerne, at systemet sikrer, at ingen 
unge falder igennem. Det skal gøres 
ved at sikre robuste rammer, der giver 
alle unge mulighed for et meningsfuldt 
liv. Netop det, at ansvaret for robusthed 
er et fællesansvar, var en af de vigtige 
pointer på dette års landsdækkende 
studievalgsseminar i Århus.

»Begrebet robusthed kan også bruges 
som pejlemærke i en diskussion af den 
bæredygtige organisation eller det bæ-
redygtige samfund. Som vejleder, sy-

nes jeg, at de bæredygtige fællesskaber 
er noget at stræbe efter,« fortæller Mette 
Busk Sørensen. 

Modgang skal mestres
Selvom man træner den enkeltes ro-
busthed, så må det aldrig blive en 
undskyldning for at lægge ansvaret på 
den enkelte. Rammerne for individet 
skal indrettes således, at man kan tri-
ves, mener Eva Hertz der er psykolog 
ph.d, og direktør på Center for Mental 
Robusthed. Hun har forsket i begrebet 
robusthed, og udgav her i foråret bogen 
”Robust – lær at mestre modgang”. 

»Det er ikke godt, at krav om den en-
kelte persons robusthed vinder mere 
og mere indpas ude på arbejdsplad-
serne. Og slet ikke, hvis arbejdspladsen 
forventer, man bare kan byde den en-
kelte hvad som helst og så forvente de 
klarer mosten,« siger Eva Hertz. 

Det er nærliggende for ledere i er-
hvervslivet at have fokus på robusthed, 
men det er ikke en løsning.

»Jeg har en helt klar holdning til det: 
Det skal ikke være et mål i sig selv med 
mentalt robuste medarbejdere. Det skal 
derimod være et middel til at skabe en 
robust organisation, et fælleskab med 
medarbejdere, der trives og dermed 
præsterer bedst muligt,« fortæller Eva 
Hertz. 

Hun hjælper dagligt organisationer 

og virksomheder med at udvikle ar-
bejdspladser, hvor medarbejdere og 
ledere samarbejder om at beskytte den 
enkelte mod risikobetingede, stress-
fyldte belastninger, blandt andet også 
vejledere og undervisere. 

»Det er ikke kun unge, som er pres-
sede. Vejledere kommer ofte tæt på 
elever, der har det svært – eksempelvis 
som følge af problemer i familien – og 
det kan smitte af på karaktererne. Vejle-
dere er ofte drevet af det menneskelige 
engagement og empatien. Det kan have 
den bagside, at man også bliver ekstra 
følsom, når man bliver vidne til noget, 
man ikke kan gøre noget ved. Det sli-
der,« fortæller Eva Hertz, og fortsætter: 

»Vi ved, at en af de store stressfakto-
rer i forhold til vores arbejdsliv, er, hvis 
vi ikke kan få lov at levere kvalitet i 
vores arbejde. Der er jo ingen, der får 
mere energi eller blomstrer ved at sju-
ske sig igennem sit arbejde. Det giver os 
tværtimod en indre energi, hvis vi får 
mulighed for at gøre vores arbejde så 
godt som muligt,« siger Eva Hertz.

Vejlederens robuste rolle
Mange unge – og deres forældre – har 
i dag en urealistisk forestilling om, 
hvad de skal kunne for at lykkes og få 
et godt liv, når de skal uddanne sig til et 
stadigt mere krævende og foranderligt 
arbejdsmarked. Her er det vejlederens 

studievejleder mette busk sørensen møder mange unge – og deres forældre 
– som i dag har en urealistisk forestilling om, hvad de skal kunne.

8 VEJLEDEREN



baggrund

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
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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

robuste rolle at hjælpe de unge til at få et realistisk billede af 
de krav, som de vil møde i deres fremtidige uddannelse og 
på arbejdsmarkedet, mener Mette Busk Sørensen.

»På et gymnasium havde jeg en vejledningssamtale med 
en far og en datter. Faren var meget bekymret, fordi datte-
ren, som ellers kun plejede at få 10 og 12 i karakter, nu havde 
fået et 7-tal. Han var helt overbevist om, at hun nu ikke hav-
de ordentlige uddannelsesmuligheder – og det er jo trist,« 
fortæller Mette Busk Sørensen. Hun ser det som vejlederens 
opgave at dæmme op for frygten for ikke at lykkes, hvad 
enten det er den unges egen frygt eller forældrenes frygt på 
deres børns vegne, ved at informere om uddannelse og kar-
riere. Samtidig skal vejledernes viden om de unge bruges til 
at skabe et robust og sikkert uddannelsesmiljø, hvor de unge 
kan udvikle sig bedst muligt.

»Som vejledere skal vi huske at stille vores viden om de 
unge til rådighed for politikere og andre, der har indflydelse 
på de unges muligheder. Vi skal gøre opmærksom på uhen-
sigtsmæssigheder, der presser de unge unødigt. Det gør det 
blot sværere for de unge at træffe deres uddannelses- og kar-
rierevalg,« fortæller Mette Busk Sørensen. 

Hun ser gerne, at alle – både forældre og lærere – er gode 
rollemodeller og fortæller om deres egne karriereveje. Det 
kan hjælpe de unge til at se, at udfordringer og omveje er 
et livsvilkår. Og at livet på trods af det stadig kan være et 
godt liv.

»Og så skal både politikere og ledelsen på uddannelserne 
arbejde for at rammerne er i orden, således at et bæredygtigt 
fællesskab kan opstå på uddannelserne, hvor de unge kan 
trives,« slutter Mette Busk Sørensen.

det skal ikke være et mål i sig selv med mentalt robuste medarbejdere, mener eva 
Hertz, der er direktør på Center for mental robusthed.

danmarks vejlederforening holder generalfor-
samling den 13. september.

Claus lei Hansen fra studievalg København indle-
der generalforsamlingen med et oplæg om karri-
erelæring på baggrund af Karrierefokusprojektet, 
som Claus var studievalgskoordinator på.
Det er kl. 15.00, 
og generalforsamlingen er kl. 16.00-ca. 18.

det foregår i uu danmarks lokaler, 
Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Kom til 
generalforsamling
og hør om 
karrierelæring
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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”

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

HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?
En Ungdomshøjskole er en alment dannende 
skole for unge, der ønsker at fordybe sig i
kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan 
de finde ud af, hvad de har lyst til, er gode til 
og lære sig selv bedre at kende. En højskole er 
en fri skoleform uden eksamener, men med en 
lang tradition for at ruste unge mennesker til 
livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

VENSKABER OG VEJLEDNING
Højskoler er kostskoler, hvor man kommer 
meget tæt på hinanden og lærer sigselv bedre 
at kende. Der opstår stærke venskaber, og der 
er også tid til fortrolige snakke imellem elever 
og undervisere. Under opholdet er der pro-
fessionel og kyndig uddannelsesvejledning.  
Det sociale og faglige miljø er intenst, og 
underviserne er engagerede og møder elev-
erne i øjenhøjde. Det ruster de unge til at tage 
de valg efter opholdet, som er de rigtige for 
dem. Rigtig mange af vores elever kommer 
videre i uddannelse efter et ophold hos os.UN
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GOKART
For dig der i forvejen kører 
gokart og ønsker at udvikle 
dit talent og dyrke din inte-
resse for gokart.

TEKNIK/AUTO 
For dig der tænker på at 
blive smed, mekaniker, 
ingeniør, maskinoperatør, 
elektriker, maskinmester 
eller lignende.

Tronsø Efterskole & Fri Fagskole

HESTE – TRONSØ 
EQUESTRIAN
For dig der overvejer de hestefagli-
ge uddannelser berider, ridepæda-
gog, ridelærer/ træner, hestemas-
sør - eller som talentudvikling for 
dig, der dyrker konkurrence. 

TURISME, 
OPLEVELSER OG 
GASTRONOMI 
For dig der har interesse i oplevel-
ses-/turistbranchen.

LANDBRUG
For dig der har interesse i land-
bruget, og er klar til et år, hvor 
fagligheden er i højsædet. 

Tronsø Parkvej 40 ı 7200 Grindsted  
Telefon 75 32 07 22 ı mail@tronsoeskolen.dk 
www.tronsøskolen.dk

TronsøSkolen, der i forvejen drives 
som en Fri Fagskole, forventer med 
en godkendelse fra ministeriet, at 
blive en kombinationsskole der også 
indeholder efterskole fra august 
2017.

TronsøSkolen er et naturligt valg for 
unge, der er nysgerrige på hvordan 
en praktisk vej til ungdomsuddan-
nelse kan forløbe, uanset om frem-

tiden skal være på et gymnasie eller 
på en erhvervsuddannelse.

TronsøSkolen tilbyder skoleophold 
– med 9. eller 10. klasse eller som 
erhvervslinje indenfor følgende 
retninger: 

• Gokart
• Teknik / auto
• Heste – Tronsø Equestrian
• Turisme, oplevelser  
 og gastronomi
• Landbrug

Efter et år på Erhvervslinjen har du  
mulighed for at starte på Grundforløb 2 

på en erhvervsuddannelse. 

Kontakt skolen 
og få en aftale 

om rundvis-
ning.
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Der er to stemmer lige fra begyndel-
sen i lovgivningen om vejledning 

i Danmark. Den ene stemme er opta-
get af, hvordan vi gør det gode for den 
enkelte unge, den enkelte borger. Den 
anden stemme er optaget af, hvordan vi 
får produktions-Danmark til at hænge 
sammen og yde på højeste niveau. De 
to samtidige stemmer er et sundheds-
tegn. Derfor er det også et tab, at den 
ene stemme er blevet tyndere og tynde-
re og i risiko for helt at forsvinde mod 
slutningen af historien, hvor afstanden 
mellem praksis og lovgivningen om 
den bliver større og større. 

Den smukke start i nationalstaten 
1900-1960 
Vejledningslovens ‘fødsel’ star-
ter smukt. Det rådgivende ud-
valg vedrørende den offentlige 
arbejdsanvisning skriver i 1946 
om behovet for vejledning: 
”Industrialiseringen med de 
mange forskellige specialer og 
Demokratiseringen, som søger 
at holde alle Fag aabne for Til-
gang for alle, gør det efter Ud-
valgets Opfattelse paakrævet, 
at Ungdommen, som i stadig 
stigende Grad faar Frihed til 
selv at vælge Erhverv, faar den 
bedst mulige Hjælp og Vejled-
ning ved dette Valg.

Erhvervsvalget blev en ny udfor-
dring, som udvalget betoner skal gribes 
rationelt an: ”Ofte træffes Erhvervsval-
get alene under Hensyn til den unges 
tilfældige og øjebliksbestemte Lyst til et 
eller andet Fag, uden at det har staaet 
paagældende klart, at hans Evner til at 
klare vedkommende Fag ikke svarer 
til hans lyst. Eller den unge drives i sit 
Valg af Erhverv af en Overbevisning 
om, at visse Fag er ”fine”, andre ikke, at 
visse Fag er typiske Mandefag, andre 
Kvindefag m.v. I andre tilfælde foreta-
ges Valget af den unges Forældre ud 
fra rene Traditionshensyn – maaske i 
stærk Modsætning til den unges eget 
Ønske, – uden at det tages i Betragt-
ning, at paagældendes Evner og Anlæg 

En skæbnefortælling. 

Fra Hal Koch til  
Konkurrencestat &  
New Public Management
Professionen er fanget mellem frisættelse, ansvar og kontrol. Vejlednings-
institutionerne og vejlederne er gennem årene underlagt krav om konstant 
institutionel transformationsevne og omringes af styrings-, kontrol- og inci-
tamentssystemer. Det professionelle skøn som varetages af uddannede fag-
professionelle er i alvorlig risiko for at blive erstattet af fastsatte kvalitetsstan-
darder. Sådan lyder det i dette historiske rids over lovgivningen om offentlig 
uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning i Danmark, 1943 – 2017

teKst // 
marianne la Cour sonne og lis boysen

taler afgjort for at bryde Traditionen i 
Slægten.”

Professor Dr. Theol. Hal Koch bliver 
som formand for Ungdomskommissio-
nen bedt om at kommentere udvalgets 
arbejde. Han skriver: Erhvervsvalget 
faar afgørende Indflydelse paa den un-
ges økonomiske Kaar og dermed paa 
hans Muligheder for Bosætning, Fri-
tidsudnyttelse o.s.v. Spørgsmaalet om 
Valg af det rette Erhverv har endvidere 
stor Betydning for den unges psykiske 
og fysiske Velbefindende og faar der-
med Indflydelse paa hans samfunds-
mæssige Tilpasning”, og tilføjer, at 
erhvervsvalget er lige betydningsfuldt 
for mænd og kvinder, fordi kvinder 
ikke længere er ”sysselsatte i forældre-

nes Hjem” til de gifter sig. 
Hal Koch ser vejledning som 

en win-win-profession for in-
divid, samfund og ’nærings-
liv’: ”Misforhold i Forbindelse 
med Ungdommens Arbejde (..) 
kan i væsentlig Grad bidrage 
til, at øge Skaren af den del 
af Ungdommen, for hvilken 
Samfundet maa træffe særlige 
forsorgsmæssige, opdragende 
og lign. Foranstaltninger. Her-
til kommer, at legemlige eller 
psykiske Defekter kan blive 
Følgen af en forkert Placering 
i Erhvervslivet.”. Hal Koch på-

//  efter 2004 henter lovgiver 
i stigende omfang sin viden 
om vejledning i konsulent-
huse, som politikerne selv 
udpeger som ’eksperter’. vej-
ledningsprofessionen taber 
indflydelse.
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peger, at ”Næringslivet ud fra ganske 
normale Effektiviserings- synspunkter 
i langt højere Grad er begyndt og frem-
tidig formentlig i endnu højere Grad vil 
interessere sig for en fuld Udnyttelse af 
Arbejdskraften”.

’Betænkning af 1946’ dannede grund-
lag for den første lov i Danmark om 
vejledning: Arbejdsministeriets ”Lov 
nr. 86 af 31. marts 1953 om erhvervsvej-
ledning”. 

Loven etablerede en landsomfat-
tende erhvervsvejledning for ungdom-
men: Dels en generel erhvervsoplys-
ning, som skulle foregå i folkeskolen 
for samtlige elever i afgangsklasserne, 
dels en individuel erhvervsvejledning, 
som skulle foregå på særlige afdelinger 
under de offentlige arbejdsanvisnings-
kontorer. 

Loven justeres i 1961, hvor ”Lov Nr. 
117 af 3. maj 1961 om erhvervsvejled-
ning” fastslår, at ”Erhvervsvejlednin-
gen skal stå åben for alle aldersklasser 
og ydes efter de samme grundprincip-
per”. Loven erstattede udvalgsstyrin-
gen i den første lov med ’Erhvervs-
vejledningsrådet’, som blev etableret 
med en ambitiøs opgaveportefølje: At 
bistå arbejdsminister, undervisnings-
minister og myndigheder, at foreslå 
foranstaltninger og retningslinjer for 
udvælgelse og uddannelse af vejleder-
personale, at følge myndigheder og in-

stitutioners samarbejde og at fremme 
tilvejebringelse af egnet erhvervsvej-
ledningsmateriale.

Vejledning i Velfærdsstaten  
1960 - 2000 
Efter den første lovgivning vokser vej-
ledningsområdet inden og uden for 
undervisningssektoren, og Erhvervs-
vejledningsrådet påpeger i 1978, at der 
er brug for en samordning af de mange 
vejledningsaktiviteter er, en koordine-
ring af vejlederuddannelserne samt en 
sikring af det nødvendige og tilstræk-
kelige informationsmateriale til brug i 
vejlederarbejdet. 

Rådet peger desuden på, at kvinders 
øgede erhvervsfrekvens og den store 
ungdomsarbejdsløshed stiller krav om 
nye eller forstærkede former for indsats 
på uddannelses- og erhvervsvejled-
ningsområdet. 

Arbejdsministeren nedsatte en ar-
bejdsgruppe, som skrev ’Betænkning 
nr. 900, 1980 om uddannelses- og er-
hvervsvejledning’. Arbejdsgruppen an-
befalede, at der blev nedsat ’Et Central-
organ’, som kunne styre og koordinere 
den parallelle og ukoordinerede vækst 
af vejledningsinitiativer. Udvalgets an-
befalinger dannede grundlag for LOV 
nr. 276 af 10. juni 1981 om uddannel-
ses- og erhvervsvejledning. Denne lov 
etablerede ’Rådet for Uddannelses- og 

erhvervsvejledning, R.U.E.’, som fik 
til opgave at styre og koordinere ud-
arbejdelsen af vejledningsmateriale, 
rådgivning, samordninger, vejlederud-
dannelser og ligestillingsområdet på 
landsdækkende niveau. 

Omstilling til Konkurrencestaten 
2000 - 2004 
I 2000 drøfter Folketinget nødvendig-
heden af koordinering og synergi på 
tværs i vejledningssystemet for at sikre, 
at flere unge optages på og fuldfører en 
uddannelse. 

I OECD’s Guidance Policy Review i 
2000-2002 anbefalede OECD Danmark 
at øge styringen af vejledningsområ-
det, sikre et professionelt uddannelses-
niveau, skabe systematisk evaluering, 
kvalitetsudvikling og resultatvurde-
ring, sætte fokus på de studerendes 
karrierevikling og sikre videnbasering, 
videnopsamling og videndeling i ind-
satsen. 

Anbefalingerne genkendes i ”Lov 
nr. 298 af 30/04/2003 om vejledning 
om valg af uddannelse og erhverv”, 
som flyttede ressortansvaret for vejled-
ningslovgivningen fra Arbejdsministe-
riet til Undervisningsministeriet. Lo-
ven fik virkning fra 2004. Rådstyringen 
med R.U.E. blev erstattet af oprettelsen 
af fire nye centrale styringsenheder:  
Nationalt Dialogforum om vejledning, 

I andre tilfælde foretages Valget 
af den unges Forældre ud fra rene 
Traditionshensyn – maaske i stærk 

Modsætning til den unges eget Ønske, – 
uden at det tages i Betragtning, 

at paagældendes Evner og Anlæg taler 
afgjort for at bryde Traditionen i Slægten.

uddrag af den smuKKe start i nationalstaten 1900-1960

>>
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Landscenter for Uddannelses- og Er-
hvervsvejledning, KOT, UG. 

Loven indførte et ’New Public Ma-
nagement styringskoncept’ med kon-
traktstyring, konkurrenceudsættelse 
gennem udbud til private konsortier, 
nationale mål, kvalitetssikringssyste-
mer, løbende evaluering og rapporte-
ring i forhold til centralt fastsatte indi-
katorer og måltal. Udførelsen i praksis 
blev samlet i to nye vejledningsinstitu-
tioner: UU’erne og de Regionale Vejled-
ningscentre. Vejledning blev afgrænset 
og defineret til: Vejledning om valg af 
uddannelse og erhverv, ungdomsud-
dannelse og videregående uddannelse 
og Vejledning om gennemførelse af ud-
dannelse. 

Vejledning i Konkurrencestaten 
efter 2004 
Vejledningsreformen i 2004 var en 
organisatorisk kraftanstrengelse, 
der samlede trådene og skabte et nyt 
ambitiøst koncept for vejledning. På 
samme tid åbnede vejledningsrefor-
men imidlertid op for den stærke cen-
trale styring, der kendetegner udvik-
lingen efter 2004. 

Herefter bliver loven en arena for po-
litisk foretagsomhed. Loven kobles op 
på navnlig beskæftigelseslovgivnin-
gen, men også lovgivningen om folke-
skole og erhvervsuddannelser. Årlige 
lovændringer øger lovens omfang og 
kompleksitet og udfordrer professio-
nens orienteringsevne og overblik. 

Vejledningsprofessionens tab af fo-
kus og identitet understøttes af lovens 
mange navneændringer, som markerer 
en rådvildhed om lovens kerne: Hand-
ler loven om Erhvervsvejledning? Er-
hvervs- og Uddannelsesvejledning? 

Vejledning? De unges valg? Eller de 
unges pligter? 

Med den markante titel på og sprog-
bruget i ”Lov nr. 641 om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse mv.” kulmi-
nerer en forvandling af perspektiv og 
syn på vejledning: 15-17-årige unge får 
pligt til at være i uddannelse, beskæf-
tigelse eller anden aktivitet, der sigter 
mod, at de unge gennemfører en ud-
dannelse. Kommunalbestyrelsen skal 
’føre tilsyn med, at 15-17-årige unge 
følger deres uddannelsesplan’ og kan 
’træffe afgørelse om, at ungeydelsen 
ikke skal udbetales’. 

Vejledningslovens historie 
1946-2016
Ændringerne i lovgivningen i perioden 
fremstår som en skæbnefortælling og 
tabshistorie for vejledningsloven og 
vejledningsprofessionen. Samlet set ta-
ber vejledningsloven i perioden: 

•  Niveau: Loven bliver omfattende og 
detaljeret, mister flyvehøjde og taber 
retning. 

•  Tilgængelighed: Loven udvikler sig 
til en forskrift for indviede eksperter. 

•  Subjektrolle: Loven gøres til gen-
stand for anden lovgivning og andre 
politiske formål. 

•  Værdier: ’Muligheder’ og ’medspil’ er-
stattes af ’rettigheder’ og ’sanktioner’.

•  Omfang: Loven taber starten på det 
hele, den almene erhvervs- og karri-
erevejledning. 

Magt og råderum over vejledningens 
ledelse og udførelse tages i stigende 
omfang fra vejlederne og vejlednings-
professionen og lægges i hænderne på 

den politiske styring. Styringen ændres 
i perioden fra udvalgs- og rådsstyring 
med professionen som både styrings- 
og høringspart over en New Public 
Managementstyring NPM med pro-
fessionen som udførende aktør til en 
Konkurrencestatsstyring, hvor profes-
sionen reduceres til styret leverandør. 

Efter 2004 henter lovgiver i stigende 
omfang sin viden om vejledning i kon-
sulenthuse, som politikerne selv udpe-
ger som ’eksperter’ og videnleverandø-
rer. 

Vejledningsprofessionen taber ind-
flydelse. Betænkning og kommissions-
arbejde, hvor professionen var repræ-
senteret som udvalgsmedlemmer og 
høringspart erstattes af konsulentrap-
porter og politiske aftaler, som gen-
nemføres uden inddragelse af profes-
sionen. 

Vejledningshistorien efter 2004 il-
lustrerer eksemplarisk Ove Kaj Peder-
sens beskrivelse af de nye politiske 
styringsredskaber i konkurrencestaten. 

Store institutionsreformer, koordi-
nering af flere politikområder, res-
sourcefordeling med fokus på den na-
tionaløkonomiske konkurrenceevne, 
adfærdspolitikker og kobling af em-
bedsmænds interesser til politiske mål 
i Udviklings- og resultatkontrakter. 
‘Politisk design’ som udviklingsdy-
namo erstatter i tiden efter 2004 sektor-
groet ‘knopskydning’. 

Hvor står vi, og hvor skal vi hen
I udviklingen fra Hal Koch over NPM 
til Konkurrencestaten har styringen ta-
get råderummet ud af ledelsen. 

Vejledningslovens historie er en vin-
derhistorie for lovgiver i forhold til det 
nye politiske projekt efter 2000, hvor 
det politiske mål om at skabe kompa-
rative fordele for at opbygge og sikre 
national konkurrencedygtighed un-
derordner alle andre politiske mål. Her 
er ’den uendelige reform’, den politiske 
måde, som staten organiserer og styrer 
på. Her er fokus på det lange perspek-
tiv og på adfærdsregulering, så staten 
kan sikre, at nuværende unge bliver 
fremtidens produktive og selvforsør-
gende, voksne erhvervsudøvere. 

1953-1981 1981-2003 2003-2008 2008-2010 2010 -
lov om erhvervs- vej-
ledning.

lov om uddannelses- og 
erhvervsvejledning.

lov om valg af uddan-
nelse og erhverv.

lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv.

lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, 
beskæftigelse mv.

//  frisættelsen af det enkelte individ i 
udviklingen fra det fællesskabsøgende 
velfærdssamfund til det individcentrede 
konkurrencesamfund øger risikoen for 
’ansvarsløs’ adfærd i en ’rettighedskultur’.
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Men vejledningslovens historie kan også 
læses som en begyndende tabshistorie for 
politikerne, som bringer sig selv i en si-
tuation med ansvar for en stadig mere 
kompliceret detailstyring og tilsyn 
med aktørerne, som begrænser poli-
tisk energi og kraft til de nationale 
og globale politiske opgaver, be-
folkningen med rette kan forvente 
af sine politikere. 

Professionen er fanget mellem 
frisættelse, ansvar og kontrol. Vejled-
ningsinstitutionerne og vejlederne 
underlægges krav om konstant in-
stitutionel transformationsevne 
og omringes af styrings-, kon-
trol- og incitamentssystemer. 

Det professionelle skøn 
som varetages af uddan-
nede fag-professionelle, 
som er den bærende idé i 
velfærdssamfundets indsats, 
er i alvorlig risiko for at blive erstattet af fast-
satte kvalitetsstandarder, som kontrolleres af 
reguleringsinstitutioner ofte uden den faglige 
indsigt. 

De vejledningssøgende er fanget mellem 
ansvarsløshed og magtesløshed. Frisættelsen 
af det enkelte individ i udviklingen fra det 
fællesskabsøgende velfærdssamfund til det 
individcentrede konkurrencesamfund øger 
risikoen for ’ansvarsløs’ adfærd i en ’ret-
tighedskultur’. Den bekymring afspejler 
sig tydeligt i lovgivningens kontrolfokus 
efter 2004. 

Men statens fokus på at optimere na-
tionens konkurrenceevne risikerer at overskride en ‘naturgrænse’ og sætte 
sin befolknings trivsel over styr og svækker derved i realiteten sit konkurren-
cegrundlag. De mange rapporter om de unges mistrivsel, den øgede brug af 
medicin for at leve op til uddannelsesmålene, de stigende tal for depression, 
diagnoser og selvmord kan være et signal, som man ikke kan tage alvorligt nok. 

Det er tid at gentænke Hal Koch og Ungdomskommissionens anbefalinger fra 
1946 og indtænke dem i den videre udvikling af vejledningslovgivningen.

Kilder:
etablering af en offentlig erhvervs-
vejledning. udtalelse fra ungdoms-
kommissionen samt indstilling 
afgivet af det af arbejds- og social-
ministeriet nedsatte raadgivende 
udvalg vedrørende den offentlige 
arbejdsanvisning. j.H. sCHultZ 
a/s, universitets-bogtrykkeri, 
København 1946.
betænkning nr. 900, 1980 om ud-
dannelses- og erhvervsvejledning.
beslutningsforslag nr. b 131: forslag 
til folketingsbeslutning om opret-
telse af en ny institutionsuafhængig 
uddannelses- og erhvervsvejledning, 
fremsat 28/3 2000.
2005. lov nr. 523 af 24/06/2005. 
(af. beskæftigelsesindsats). 2006. 

lov nr. 314 af 19/04/2006. (ind-
dragelse af forældre i vejled-
ningen af de 15-17-årige). f. lov 
nr. 559 af 6/06/ 2007 (tidlig 
vejledning i folkeskolen, mentor-
ordning, brobygning og forøget 
opsøgende vejledning m.v., 

uddannelseskrav til vejledere). 
2008. lov nr. 544 af 17/06/2008. 
(sammenhæng i vejledningsindsat-
sen, gennemførelsesvejledning m.v.). 
2009. lov nr. 354 af 06/05/2009. 
(samordning af elevplan, uddannel-
sesbog og uddannelsesplan).  
ove Kaj pedersen, Konkurrencesta-
ten, Hans reitzels forlag, Kbh. 2011.

ForFattere
marianne la Cour sonne, diplom-
studerende på uCC, diplomuddan-
nelsen i uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejledning. projektkoordina-
tor, danmarks lærerforening.
lis boysen, lektor og udviklingskon-
sulent, videreuddannelsen, skole, 
uddannelse og vejledning. profes-
sionshøjskolen uCC

 NatioNalstateN VelFærdsstateN KoNKurreNcestat KoNKurreNcestat eFter
 ca.1900-1960 ca. 1960-2000 2000-2004 2004
Styringsform udvalgsstyring. rådsstyring. new public management. Konkurrencestatsstyring.
Vejledning frigørelse velfærdsgode offentlig service Kontrolleret leverance
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Klummen

teKst // 
hANNE pAUSTIAN TIND

vejlederens faste klummepanel består af: 

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3f odense 
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved  
eva, danmarks evalueringsinstitut. 
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på professionshøjskolen via uC, 
Hanne Paustian Tind, centerleder, uu nord-vestjylland.  

de skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

Arbejde?  
Nej tak, 
ikke lige nu...
Vi har brug for at de unge forstår, at det er arbejde, 
selvforsørgelse, uafhængighed og selvbestemmelse, 
der er den bærende dagsorden ind i voksenlivet

//  al den snak om uddannelse har 
vist taget overhånd, hvis de unge 
ikke forstår, at uddannelse kun er 
et middel til at kunne skaffe sig et 
arbejde, så man kan forsørge sig selv.
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erhvervsuddannelse og slutte med en 
HD eller en MBA på Cambridge, som 
det er at gå på gymnasiet og derefter 
fem år på universitet for at ende på 
samme uddannelsesniveau. Det er ikke 
forskellen i status, der er nævnevær-
dig, det er mere forskellen i at den ene 
har en studiegæld på 150.000 kr. efter 
8 år på SU, SU-lån og forældrealmisser, 
mens den anden er etableret i lederstil-
ling med hus, bil, frynsegoder, pensi-
onsordning og løn på den gode side af 
500.000 kr. plus betalt efteruddannelse. 

Karrierevej gennem arbejde
Vi skal til at åbne de unge og deres 
forældres øjne for erhvervslivet som 
uddannelses- og karrierevej, som et 

Klummen

I de seneste år har jeg set en ny ten-
dens. Produktionsskolen har sværere 

og sværere ved at motivere eleverne til 
at komme i praktik. De unge foretræk-
ker at blive i det sociale fællesskab og 
det kendte praksismiljø på skolen frem-
for at skulle ud på en almindelig ar-
bejdsplads og udføre et almindeligt ar-
bejde sammen med almindelige voksne 
mennesker. Selvfølgelig generaliserer 
jeg nu, for der er skam også produkti-
onsskoleelever, der meget gerne vil i 
praktik. Men jeg vil alligevel påstå, at 
tendensen er klar. 

Jeg har oplevet unge mennesker sige 
nej til muligheden for lønnet arbejde, 
sågar sige nej til en praktikplads til en 
erhvervsuddannelse, fordi de hellere 
vil være sammen med vennerne, og 
fordi ”det med at arbejde ikke lige er 
mig lige nu”.

Så er det, at jeg som vejleder tænker, 
at vi vist har forsømt at forklare de 
unge, hvad overgangen til voksenlivet 
egentligt går ud på. At det handler om 
at kunne komme til at forsørge sig selv, 
så man kan blive fri og uafhængig og 
selv bestemme de mål, man sætter sig. 

Så er det jeg som ”uddannelses”-vej-
leder tænker, at alt den snak om uddan-
nelse vist har taget overhånd, hvis de 
unge ikke forstår, at uddannelse kun er 
et middel til at kunne skaffe sig et ar-
bejde, så man kan forsørge sig selv, og 
at man godt må tyvstarte og begynde at 
arbejde inden, man finder ud af, hvad 
man vil uddanne sig til. 

Lige så fint at arbejde sig op
Jeg tror, at vi skal til at sadle om i vejled-
ningsindsatsen over for de unge. At vi 
igen skal til at fortælle, at det er fint og 
godt at have et arbejde. Et hvilket som 
helst arbejde. At det at gøre sig erfarin-
ger i et arbejdsforhold og lære på den 
praktiske måde er ligeså værdifuldt 
som at uddanne sig ved at lære på den 
skolebaserede måde. At man også kan 
uddanne sig rigtig godt i et arbejdsfor-
hold og arbejde sig op fra bunden af og 
gøre karriere. At der er to spor, man 
kan vælge at gå ad, den skolemæssige 
og den praktiske, alt efter temperament 
og lyst. 

At det er ligeså godt og værdifuldt at 
starte med et ungarbejderjob, tage en 

ældre, at ”så skal I studere på en videre-
gående uddannelse bagefter”. 
Nej, jeg vil i stedet sige til dem, at det er 
godt at tage en gymnasial uddannelse, 
hvis man er helt vild med at studere, og 
kommer man på andre tanker under-
vejs, så tag fat på arbejdssporet. Evt. i 
de 1-2 år du alligevel vil fjumre rundt, 
inden du vil i gang med at studere. 

På den tid kan du faktisk nå at tage 
en hel erhvervsuddannelse inden for 
handel, kontor, finansiering mv. fordi 
du kan tage grundforløbet på 5-10 uger 
som netbaseret undervisning og her-
efter en læretid på 2 år som en fremra-
gende start på en arbejdskarriere. 

Jeg ved godt, at regnedrengene i Fi-
nansministeriet ikke er glade for en 
sådan dobbeltuddannelse, men er-
hvervslivet og vor konkurrenceevne er 
vilde med faconen. Og det er min lod 
at fortælle de unge om de muligheder, 
de har, og være institutionsuafhængig, 
neutral og for egen regning nu også 
upolitisk. 

Vi har brug for at de unge forstår, at 
det er arbejde, selvforsørgelse, uafhæn-
gighed og selvbestemmelse, der er den 
bærende dagsorden ind i voksenlivet. Og 
at der er et praksisspor, der på alle måder 
er et meget smart alternativ til den skole-
baserede vej. Og at det faktisk kan være 
temmelig genialt at starte sin erhvervs-
karriere med en erhvervsuddannelse og 
en arbejdsgiverbetalt og lønnet efterud-
dannelse, der rækker ligeså langt ind i 
himlen som en lang skolevej med dertil-
hørende gæld som en slags udskudt ar-
bejdsstart med minuspoint.

Kvikstart til studenter
Jeg kunne ligeledes ønske mig, at de 
tekniske erhvervsuddannelser på sam-
me måde fik en studenter-kvikstart 
med et afkortet grundforløb på for 
eksempel fem ugers intensiv fagrettet 
undervisning, så man hurtigt kunne 
komme i læreplads inden for de bran-
cher, hvor industrien mangler arbejds-
kraft. Så ville en erhvervskarriere blive 
langt mere interessant for de mange 
studenter, der alligevel ikke tænder 
helt vildt på at skulle studere og måske 
derfor ikke har opnået et tilstrækkeligt 
fagligt niveau til at nørde igennem på 
bogform.

//  jeg ved godt, at 
regnedrengene i fi-
nansministeriet ikke 
er glade for dobbelt-
uddannelse, men er-
hvervslivet og vores 
konkurrenceevne er 
vilde med faconen.

alternativ til den traditionelle vej via 
gymnasiet og en højere læreranstalt, 
som det vist nok hed så flot i gamle 
dage. Vi skal have præciseret, at de 60%, 
som det brede flertal på Christiansborg 
gerne ser tager en videregående uddan-
nelse meget gerne må have gjort det via 
arbejdssporet og en diplom eller ma-
steruddannelse som arbejdsgiverbetalt 
deltidsstudium svarende til bachelor 
og kandidatniveau. 

Neutral og upolitisk vejledning
Jeg vil faktisk selv til at være civil uly-
dig. Jeg vil ikke længere sige til de unge 
mennesker, der så gerne vil have en 
gymnasial uddannelse og til deres for-
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teKst //
IDA ANDRéN hAGMAYER , ma i vejledning og oplægsHolder og 
DORThE ROzALIA hORUp, speCialKonsulent og Karrierevejleder, Ku.

bæredygtigHed

Bæredygtighed og grøn omstilling 
dukker op overalt i den offentlige 

debat. Om alt lige fra økonomi over 
klima til menneskers samvær. Så må-
ske skal begreberne også integreres i 
vejledningen, men hvordan gør man 
lige det? 

I en aktuel debat, hvor unge presses 
til at træffe velovervejede, fremtidssik-
rede valg, kan nogle – læs politikere – 
måske komme til at glemme, at livet og 
fremtiden er svært at spå om. Og at det 
ændrer sig undervejs.

Holistisk og bæredygtig 
vejledning
Måske skal vi – også som vejledere – be-
gynde at tænke mere i hele liv, i stedet 
for at kun at fokusere på uddannelses- 
og arbejdslivet ud. Altså en mere holi-
stisk tilgang til vores vejledning, hvor 
vi eksempelvis også inddrager geogra-
fi, bopæl, ønsker om bopæl, fællesska-
ber, teknologisk udvikling. Altså ægte 
inddrage, ikke bare som noget man da 
også lige kan overveje. Derved kunne 
man måske være med til at skabe mere 
bæredygtige og meningsfulde karrierer 
og liv. Det hænger jo sammen: Karriere 
og liv.

Vi kunne også meget konkret og lidt 
lavpraktisk overveje, hvilke karriere-
muligheder klima- og miljøudfordrin-
gerne byder på? Kort sagt overveje ver-
dens betydning for os – og omvendt. 

 Jeppe Læssøe, professor mso, DPU, 
beskriver i sin aktuelle tekst: “Den so-

vende Kæmpe”, uddannelsessektorens 
potentiale til inddrage og fremme bæ-
redygtighed. 

“I forsøget på at følge med i den glo-
bale konkurrence udfordres de sociale 
velfærdssystemer og den individuelle 
livskvalitet yderligere. Som reaktion 
herpå bliver bæredygtighed et bredere 
begreb for det at holde sammen på sam-
fundet og os selv gennem omstillinger, 
der samtænker økonomiske, sociale, 
kulturelle og miljømæssige perspek-
tiver. Uddannelse vil få en væsentlig 
rolle heri.” 

Vi synes, det er en spændende vinkel 
at inddrage ”Bæredygtig vejledning” i 
vejledningslandskabet, og se på, hvor-
ledes vi som vejledere kan påvirke 
klodens fremtid i en grønnere og mere 
bæredygtig retning. Det er store ambi-
tioner og et bidrag gennem vejlednin-
gen skal selvfølgelig ske på det nære 
niveau, der, hvor vi møder de vejled-
ningssøgende på en relevant og me-
ningsfuld måde.

Et cirkulært karriereliv 
Hvordan kan bæredygtig karrierevej-
ledning spille ind i temaer som overfor-
brug, usund vækst, sociale problemer 
og sundhedsproblemer - både på det 
personlige, men også samfundsmæs-
sige plan?

Hvordan kan bæredygtig vejledning 
bidrage mere til den sunde vækst som 
Steen Hildebrandt efterlyser og refere-
rer til i artiklen ” Vi styrer mod kata-

strofen”, hvor den gode vækst også er 
”dannelse, lykke og livskvalitet”. Og 
er verdens klimaproblemer nu så præ-
sente, at vi skal til at lave egentlig grøn 
vejledning?

Kan bæredygtig eller grøn vejled-
ning føre til den ønskede immateri-
elle vækst, der skulle føre til en større 
mental livskvalitet, ifølge Steen Hilde-
brandt?

Et bud på bæredygtig vejledning kan 
være at skelne mellem det lineære og 
det cirkulære karriereperspektiv. Med 
et lineært karriereforløb refererer vi til 
klassisk tænkning, hvor ordet karriere 
associeres med højere løn, mere ansvar, 
finere titel, status, lederstillinger og ar-
bejdsuger på 60-80 timer. 

Og med cirkulært karriereperspek-
tiv taler vi om karriereveje, der kan gå 
i mange flere retninger, også i samspil 
med andre ting for eksempel livsfaser 
og personlig udvikling udenfor ar-
bejdslivet.  

Mange er selvfølgelig stået af karri-
ereræset undervejs. Men for mange er 
der stadig en gældende diskurs om et 
lineært karriereforløb, som det ideelle 
mål. Dette italesættes for eksempel, når 
en liberal tænketank begynder at måle 
uddannelseskvalitet og relevans på 
livsindkomsten, og dette igen forbindes 
med unges karrierevalg og en tilskyn-
delse til at vælge ud fra materielle pa-
rametre som livsindkomst. Her er livs-
indkomst forstået som den traditionelle 
gamle ”vækstdiskurs”. Materiel vækst 

Grøn og bæredygtig vejledning
Findes der noget som bæredygtig vejledning? Og kan den fås i en grøn version? 
Her tager vi et nærmere kig på om vejledningen kan fokusere mere det sunde 
liv og bæredygtighed
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bæredygtigHed

Målet er at skabe flere karriereliv, 
som ikke medfører stress, udbrændt-
hed, sociale problemer som skilsmis-
ser, ensomme børn af hårdtarbejdende 
karriereforældre og andre fysiske og 
psykiske afledte problemer. 

Den grønne vejledning
Den grønne del af vejledningen synes 
vi straks er sværere at håndtere, men 
ikke mindre vigtig. Her drejer det sig 
om emner som klima og miljø. Og må-
ske skal den indlejres i andre temaer for 
at give mening for den enkelte vejled-
ningssøgende? 

Vi vurderer, at ved at gå mere ind i 
en holistisk tilgang, hvor privatliv og 
arbejdsliv er gensidigt forbundet også 
med den omgivende verden, så kan 
man komme tættere på at opnå ”dan-
nelse, lykke og livskvalitet” i alle livets 
forhold. 

En sådan bæredygtig, grøn og livs-
lang karrierevejledning medfører, at vi 
som vejledere også inddrager aspekter 
af, hvad den vejledningssøgende øn-

spørgsmål i eN bæredygtig 
VejledNiNg 
Hvilken betydning har ønsket om en top-
lederstilling for et familieliv og ægteskab 
og hvordan forestiller du dig at håndtere 
det? Hvordan hænger en international kar-
riere med stor rejseaktivitet sammen med 
helbred og familieliv? 

grøNNe VejledNiNgsspørgsmål
Hvad skal dit arbejdsliv indeholde? Hvem 
eller hvilken sag arbejder du for? Hvilket 
aftryk sætter du i verden?  i overført 
betydning, såvel som helt konkret? 
Hvordan hænger din livsførelse sammen 
med din karriere? Hvem har din indsats 
betydning for? din familie? danmark? 
verden?

sker af sit liv på den lange bane. Dette 
stiller utvivlsomt større krav til en vej-
leders filosofiske, etiske og psykologi-
ske kompetencer. 

Der er mange flere aspekter, som vi 
ikke har plads til her at komme ind på 
her. For eksempel hvilke spørgsmål 
inden for bæredygtighed eller grøn 
vejledning, der passer til hvilke alders-
trin og livsfaser. Et er dog sikkert; den 
cirkulære, bæredygtige og grønne vej-
ledning åbner mange nye – og gamle 
– temaer i vejledningsrummet. Grøn 
vejledning kan tage fat i de temaer og 
problemstillinger, der er mest aktuelle i 
forhold til livets faser og personlig ud-
vikling. 

Kære vejledningskollega – hvordan 
kan bæredygtig og grøn vejledning se 
ud i din sektor? Hvad er dit næste træk? 

og forbrug skal løse alle problemer.
I den diskurs overser man det hele liv 

samt modreaktionen fra økonomer, der 
peger på at forbrugsvækst er misfor-
stået som eneste løsning på fremtidens 
udfordringer.

Bæredygtig, cirkulær vejledning
En måde at se bæredygtighed på i kar-
rierevejledningen er ved at bruge det 
cirkulære karrierebegreb. Cirkulære 
karrierebevægelser kunne eksempelvis 
være, når en person skifter fra en le-
derfunktion til fagspecialist for måske 
senere igen at indtræde som leder. Eller 
at man vender tilbage til en tidligere ar-
bejdsplads for en periode. Eller vælger 
at skrue op og ned på arbejdstiden for 
at få bedre tid til familielivet, fritids-
interesser eller sig selv. Dermed bliver 
karrieren ikke kun en stejl kurve indtil 
den ender brat i slutningen af arbejdsli-
vet, men en bevægelse der afspejler det 
hele menneske med et sundt privatliv, 
hvor der også er tid til udfoldelse og 
relationer.

Kilder
vi har hentet inspiration hos peter plant, 
jeppe læssøe og steen Hildebrandt. 
”vi styrer mod katastrofen” af steen Hil-
debrandt, dm.dk. faglig udvikling, 2016. 
“den sovende kæmpe” af jeppe læssøe, i 
antologien livet efter væksten,
”samfundsvisioner i en omstillingstid”, 
forlaget Hovedland, 2016.

//  målet er at skabe flere karriereliv, som 
ikke medfører stress, udbrændthed, sociale 
problemer som skilsmisser, ensomme 
børn af hårdtarbejdende karriereforældre 
og andre fysiske og psykiske afledte 
problemer.
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Det var overskriften i et opslag på 
facebook midt i august. Ro på! 

Det var SF, der i forbindelse med sit 
sommermøde, præsenterede en Ro-
på-reform. Her var hovedbudskabet, at 
vores samfund skal ned i gear. Som Pia 
Olsen Dyhr, formanden for SF, udtrykte 
det: Vi skal væk fra konkurrencestat og 
præstationsræs og i stedet fokusere på 
at få et bedre liv. Hvilket betyder, at 
familielivet, arbejdslivet og studielivet 
skal forbedres for alle. Hun begrunde-
de det blandt andet med dette udsagn: 

”Der er nogle af de her perfekte 12 
tals-piger, som egentlig gør alt, hvad de 
kan for at være perfekte, men som al-
ligevel ender med at gå ned med stress, 
angst eller panik.”

Jeg kan kun være enig i, at vi kan 
trænge til at få ro på, når det gælder 
præstationsræset og karakterræset in-
denfor uddannelsesverdenen. Det er 
kommet ud af en tangent, som ikke er 
sundt for nogen af os. Vi skal da (igen) 
have ro til fordybelse, hvor det er ok at 
dvæle ved et emne, få det godt gennem-
arbejdet ved at få det belyst fra flere 
sider, og efterfølgende få det afprøvet 
i virkeligheden. Det sidste kunne mit 
gamle skolelærer-hjerte godt lide at 
høre, for det kan opøve mange kom-
petencer hos eleverne, både faglige, so-
ciale og personlige.

Hvis vi nu leger med tanken om, at 
SF får de andre partier på Borgen med 
på en ´Ro-på-reform ,́ kunne man så 
forestille sig, at politikerne denne gang 
ville give ro til, at de nye tiltag, en re-
form jo altid bringer med sig, kan blive 
implementeret i ro og mag? Og først 
blive evalueret efter tiltaget har haft 
mulighed for at blive afprøvet i mindst 
to omgange? Kunne man også forestille 
sig, at der kom så meget ro på, at der de 

næste par år ikke kom nogle ændringer 
i love og bekendtgørelser indenfor vej-
ledning, så vi kan få árbejdsro´?

 Der er nemlig lige kommet ændrin-
ger i tre bekendtgørelser før ferien, som 
er trådt i kraft pr. 1. august. Og jeg véd 
at der kommer én igen i 2018.

Så der er vist lidt lang udsigt til Ro på! 
Men man må da altid have lov at håbe. 

Så Ro på!

Ro på

teKst //
LIS BROK-JØRGENSEN ,  
bestyrelsesmedlem i danmarKs vejlederforening

debat
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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

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Scan koden og se film
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk

• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte 

beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge, 

der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
•  Ressourceforløb

Uddannelses-, beskæftigelses-
og botilbud til unge med
særlige behov

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret 
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ; 
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug; 
og Motor- & Metal.

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

Art of Dance
Billedkunst 
Bordtennis 
Challenge 

Fitness
Fodbold

Foto og film 
Golf

Gymnastik
Håndarbejde

Håndbold
Musik 

Psykologi og filosofi 
Svømning

Spansk 
Træ og metal

LINJEFAG FOR ALLE
På Halvorsminde Efterskole & Fri Fagskole 

har alle elever to linjefag 

HALVORSMINDE.DK
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bejdsgiverne at arbejde med karriere-
udvikling for medarbejderne. Hendes 
og øvrige oplæg kan findes på ICCDPPs 
hjemmeside.

Efter disse oplæg arbejdede vi i de na-
tionale grupper med spørgsmålet om, 
hvordan arbejdsmarkedsforandringer-
ne viser sig i de forskellige lande.

Mandag eftermiddag var det sympo-
siets tema 1 og 2, som grupperne arbej-
dede med: ”Understanding how work 
opportunities are changing” og ”Ensu-
ring that content and delivery of career 
development programs and services 
are relevant considering the changing 
work opportunities”. 

Efter en festlig middag mandag af-
ten med indlagt karaoke fortsatte vi på 
symposiets anden arbejdsdag med at 
arbejde med symposiets 4 temaer, nu 
tema 3 og 4: ”Improving career practi-
tioner training and practice” og ”Refor-
ming career services in education and 
labour to focus on career competencies 
and successful transitions”.

Forskelle landene imellem
Vi danske deltagere var i forskellige 
grupper - i min gruppe var deltagerne 
fra følgende lande: Korea, Australien, 
Fillippinerne, England, Norge, Finland 
og Danmark, og vores facilitator var fra 
Østrig. En sådan sammensætning giver 
både indsigt i landenes meget forskel-
lige vejledningssystemer og -tænknin-

Temaet for ICCDPPs 8. symposium 
var ”Career Develpoment: At the 

Crossroads towards Relevance and Im-
pact” (”Karriereudvikling: Ved korsve-
jene mod relevans og virkning”). 
Under det overordnede tema var der 
defineret fire undertemaer, som alle 
lande på forhånd havde indsendt lan-
derapporter med nationale svar på.

Vi var omkring 100 deltagere fra 26 
lande. Til forskel fra en konference ar-
bejder man meget mere i grupper på et 
symposium og - meget vigtigt - på tværs 
af landene.

Mandag formiddag hørte vi tre me-
get interessante og oplysende oplæg 
om aktuelle ændringer i arbejdsmar-
kedsstrukturerne, som har og får stor 
betydning for karrierevejledning af 
unge og voksne: Fænomener som pre-
kariat, robotisering og teknologiudvik-
ling. Wendy Hirsh fra Cambridge Uni-
versity holdt et spændende oplæg med 
fokus på karrierevejledning af voksne 
– set i forhold til både arbejdsgivere og 
ansatte. Hun fremhævede, at det er en 
vejlederopgave at gøre det let for ar-

teKst // 
Carla tØnder jessing,  
næstformand i danmarKs vejlederforening

Indtryk fra ICCDPPs 8. internationale symposium i 
Seoul Sydkorea, 18.-21. juni 2017

Wendy Hirsh, university of Cambridge.

Her ses de danske deltagere ved symposiet i seoul 
ved iCCdpps velkomstreceptionen søndag aften, den 
18. juni: fra venstre: steffen jensen, bestyrelsesmed-
lem i iCCdpp, sidsel daubjerg overgaard, studievalg 
i århus, Katja munch thorsen, formand for dialog-
forum for uddannelses- og erhvervsvejledning, anne 
larsen, uddannelses- og forskningsministeriet, og 
undertegnede Carla tønder jessing, næstformand i 
danmarks vejlederforening.

Beskæftigelse  
frem for uddannelse
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ger, og det giver vanskeligheder med 
at formulere fælles handlingsforslag. 
Eksempelvis har regeringen i Norge 
vedtaget en national strategi for kom-
petenceudvikling (The Norwegian Na-
tional Skills Policy Strategy 2017-2021), 
der omfatter et udbygget og forbedret 
system for livslang vejledning. Fem 
ministerier og arbejdsmarkedets parter 
står bag strategien. Strategien kan læ-
ses her: goo.gl/TK8Uey

Overgangsfærdigheder
Tirsdag eftermiddag arbejdede vi i nye 
grupper med tema 4, startende med 
et oplæg om reform af den koreanske 
vejledningsstruktur, med fokus på ud-
dannelse, velfærd og beskæftigelse, og 
derefter præsentation af hovedtræk i 
landerapporterne om tema 4. 

Det var bl.a. Raimo Vourinen fra Fin-
land, som mange i Danmark kender, 
der præsenterede disse hovedtræk. 

I gruppen havde vi fokus på tran-
sition skills (overgangsfærdigheder): 
Hvad består de af, hvordan defineres 
de, hvorfor er de vigtige? Set fra Cam-
bodia, Canada, Singapore, Irland, Fin-
land og Danmark.

Tirsdag aftes var sidste aften på 
symposiet, og der var igen en festlig 
begivenhed med en udendørs stående 
buffet i smukke omgivelser og med 
mulighed for at blive fotograferet i en 
traditionel koreansk dragt!

Fælles kommuniké
På symposiets sidste dag. Her arbejde-
de vi først med et fælles kommuniké på 
baggrund af symposiets 4 temaer. 

Kommunikéet indeholder vigtige 
anbefalinger til de deltagende lande, 
og de er meget relevante både for vej-
ledningen i Danmark og for vores vej-

lederforeninger. Kommunikéet kan læ-
ses her: goo.gl/bbSz1X 

Nationale handlingsplaner
Til slut udarbejdede vi i hver lande-
gruppe en handlingsplan. Det vil sige, 
vi fem fra Danmark udarbejdede en 
fælles handlingsplan for arbejdet efter 
symposiet og fremlagde det for ple-
num. Handlingsplan har følgende 5 
punkter: 
1) Vejledningen skal have større fokus 
på beskæftigelse end aktuelt (hvor der 
er mest fokus på uddannelse), herunder 
fokus på at arbejde kan føre til uddan-
nelse og omvendt. 
2) Der skal skabes evidens for vejled-
ningens virkninger, kvantitativt og 
kvalitativt. 
3) En reform af voksenvejledningen.
4) Bedre samarbejde mellem alle aktø-
rer i uddannelse og karrierevejledning 
(med respekt for forskellige kvalifika-
tioner og kompetencer), herunder kva-
lificering af de lærere, som er involveret 
i Uddannelse og Job og uddannelses-

parathedsvurdering i folkeskolen, og i 
karrierelæring i gymnasiet.

5) Obligatorisk praktik/brobygning 
for alle elever i de gymnasiale uddan-
nelser i relation til både uddannelse og 
beskæftigelse.

Hvordan kan vi så arbejde for 
handlingsplanen?
Punkt 2 og 3 er allerede med i Dan-
marks Vejlederforenings formål, og vi 
har i årevis, i ministerielle og andre 
fora plæderet for en voksenvejled-
ningsreform og for dansk forskning 
i vejledningens virkninger. Det vil vi 
fortsætte med, og vi vil sætte fokus på 
beskæftigelsesperspektivet i vejlednin-
gen gennem indlæg i vores magasin 
Vejlederen og på vores hjemmeside. 

Endelig vil vi fremme samarbejdet 
mellem vejledningsaktører og udbre-
delse af praktik og brobygning i ung-
domsuddannelserne gennem de ud-
valg og samarbejdsrelationer, vi er del 
af, herunder gennem samarbejdet med 
Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor-
ening.

Afsluttende: Det var et yderst koncen-
treret symposium med så mange skar-
pe og vigtige indlæg og diskussioner, at 
det er noget af en opgave at få omsat det 
hele. Der er publiceret mange væsentli-
ge og brugbare materialer fra symposi-
et, også for os i Danmark, blandt andet 
den ”Ressource Book”, alle deltagerne 
fik udleveret. Alle disse materialer kan 
findes på iccdpp2017.org/ under Key 
Outcomes og Ressources.

En film med resumé af hele symposiet 
kan ses her: iccdpp2017.org/ (17 min.).

ICCDPP er en forkortelse for: Interna-
tional Centre for Career Development 
and Public Policy.

den danske gruppe samt en deltager fra saudi-arabien.

den danske gruppe i koreanske klæder!
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teKst // 
3 X r : RIE ThOMSEN , RANDI SKOVhUS og RITA BUhL

Rie Thomsen: forskningsenheden i vejledning, dpu, aarhus universitet. 
ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: lektor på via, underviser på diplomuddannel-
sen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. ph.d. studerende på 
institut for uddannelse og pædagogik, aarhus universitet. 
Rita Buhl: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen i uddannel-
ses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Hvordan får børn og unge – og 
voksne for den sags skyld - indsigt 

i arbejdslivets mangfoldighed og i de 
mange forskellige slags job der findes? 
Hvordan understøttes børn og unges 
erfaringsdannelse og refleksion over 
uddannelse, arbejde, andres og egne 
perspektiver og interesser – og over sig 
selv? Begge dele kan den britiske BBC 
udsendelsesrække – Show me what 
you’re made off – bidrage til.

I hver episode tager den populære 
britiske tv-vært Stacey Dooley fem 
børn i 14-års alderen med rundt til for-
skellige virksomheder i Storbritannien. 
De besøger eksempelvis et busselskab, 
som rengør Londons røde busser om 
natten, og de kommer også til en fabrik 
i Grimsby på østkysten, der forarbejder 
og pakker fisk.

I hver udsendelse skal børnene prøve 
kræfter med arbejdet på virksomhe-
den, hvor de løbende får feedback på, 
hvordan de klarer opgaverne.

Udsendelserne, der er krydret med 
lidt drengene-mod-pigerne-konkur-
rence, giver indsigt i, hvilke jobs, der 
bidrager til, at vores allesammens hver-
dagsliv glider lidt lettere, og hvad der 

varetage dette job, og over hvordan de 
færdigheder og kompetencer man skal 
have i de portrætterede jobs vil være af 
betydning i andre jobs.

Spørgsmål som de ovennævnte er 
anderledes end spørgsmål, der lægger 
op til afgrænsning og vurdering – for 
eksempel et spørgsmål som: Er dette 
job noget du kunne tænke dig? Hvortil 
mange børn og unge måske umiddel-
bart ville svare: Nej, det er det ikke!

Ny inspiration til karrierelæring
I forlængelse af de nævnte eksempler 
på spørgsmål, der potentielt åbner op 
for undren og nysgerrighed og læg-
ger op til refleksion, vil vi henlede op-
mærksomheden på et materiale, der er 
udarbejdet i et dansk – norsk samarbej-
de: ”På vej mod karrierekompetence – 
Inspirationshæfte med spørgsmål som 
understøtter karrierelæring”. 

Hæftet har til formål at inspirere til 
spørgsmål, der understøtter nysgerrig-
hed og refleksion omkring uddannelse, 
arbejde, sig selv og sammenhængen 
med øvrige liv. Det vil sige spørgsmål, 
der kan understøtte karrierelæring og 
udvikling af karrierekompetence, frem 

Show me what you’re made of 
og jeg skal gi’ dig karrierekompetence

ligger i de jobs. Mange af de portrætte-
rede job er fysisk hårde, kolde, beskidte, 
rutineprægede, med lav løn og skal ofte 
udføres udenfor det man kender som 
almindelig arbejdstid. 

Oplagt til refleksiv vejledning
Udsendelserne giver glimrende mu-
lighed for at drøfte spørgsmål som; 
hvordan forskellige jobs er vigtige for 
samfundet, hvad der på de forskellige 
virksomheder kræves for at kunne ud-
føre et godt stykke arbejde, hvordan 
det er at arbejde om natten og hvad 
det kræver, hvordan arbejdstider har 
betydning for den øvrige del af tilvæ-
relsen, hvad der karakteriserer et godt 
samarbejde, hvordan påklædning, hår 
og makeup har betydning for det arbej-
de man skal udføre, prestige, respekt 
for forskellige job, hvordan forskellige 
typer af job aflønnes (og rimeligheden i 
det), arbejdsmiljø, ledelse, og grunde til 
at gå på arbejde. 

Udsendelserne kan også lægge op 
til refleksioner over spørgsmål som: 
På hvilke måder jeg ville være god 
til dette job, og på hvilke områder jeg 
ville skulle udvikle mig for at kunne 

Engelsk BBC-serie om unge, der besøger virksomheder med lavtløns-
jobs samt et norsk-dansk inspirationshæfte til udvikling af karriere-
kompetence tilbyder god, refleksiv vejledningskombination
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for spørgsmål der i højere lægger op til 
vurdering og lukker ned for yderligere 
undersøgelse og refleksion.

God vejledningskombination
Hæftets første del rummer forslag til 
spørgsmål, som vejleder, andre fagper-
soner og forældre kan stille og facilitere 
drøftelse af – i tilknytning til forskel-
lige vejledningsaktiviteter.

Hæftets anden del præsenterer teori 
omkring karrierelæring og karriere-
kompetence, refleksion og spørgsmåls-
typer, som kan inspirere i arbejdet med 
at videreudvikle spørgsmål, der under-
støtter karrierelæring i forhold til de 
personer, der skal vejledes.

Både BBC-udsendelserne og hæftet 
med inspirationsspørgsmål kan inspi-
rere i tilrettelæggelse og gennemførelse 
af vejledningsaktiviteter. De engelske 
udsendelser kan eksempelvis også 
indgå i engelskundervisning og på den 
måde bidrage til at integrere emnet 
”uddannelse og job” i faget.

bbc-udseNdelser: 

Du finder BBC’s udsendelser ”Show me 
what you’re made of” på youtube 

besøg på busrengøringsselskab:  
goo.gl/nmu8mn 

Besøg på fiskefabrik:  
goo.gl/ngfpa4

andre udsendelser, der desværre ikke har 
adgang fra danmark, rummer besøg på en 
æggepakningsfabrik, en sandwichproduktion, 
en jordbærvirksomhed, en kosmetikfabrik 
samt en sko- og tekstilvirksomhed i uK. 

iNspiratioNshæFte: 
På vej mod karrierekompetence

Hæftet ”på vej mod karrierekompetence – 
inspirationshæfte med spørgsmål som under-
støtter karrierelæring” kan downloades her:  
goo.gl/j7vjp2

Hæftet er udviklet af danske og norske vejle-
dere i fællesskab. fra danmark har følgende 
deltaget i arbejdet:

susan Hove, uu-koordinator, uu silkeborg
iben bak larsen, uu-vejleder, uu skander-
borg-odder
trine rosenbæk, souschef, uu vejle
lene With, uu-vejleder, uu sjælsø
bo Klindt poulsen, lektor ved via og ph.d. 
studerende ved aarhus universitet
randi boelskifte skovhus, lektor ved via og 
ph.d. studerende ved aarhus universitet

PÅ VEJ MOD 
KARRIERE-
KOMPETENCE
Inspirationshæfte med spørgsmål,
som understøtter karrierelæring 
Randi Boelskifte Skovhus og Bo Klindt Poulsen, VIA University College, Danmark
Trond Buland, NTNU Program for lærerutdanning og Randi Kristin Svarva, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Norge
2016

Udfold dit talent
VIA Program for karrierevejledning

VIA University College
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- Vejle Fri Fagskole

 

Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation, 
tv, køkken, design og pedel. 

Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole 
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis 
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4041 0397 | Ringsted 4027 9111  
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på 
www.gladfagskole.dk og se hvad vi kan tilbyde. 
Følg os også på facebook og instagram

Din uddannelse  
- din fremtid

Personlig udfoldelse,  
fælles glæde og faglig stolthed

STU
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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.

HØJ OVER-
GANGS-

FREKVENS

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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til voksenlivet 
  en fælles vej 

Ideen bag ”Karisefonden” er, at institutionerne 
med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil 
danne rammen om det pædagogiske arbejde, 
der leder de unge fra efterskolen gennem den 
særligt tilrettelagte uddannelse, til et aktivt og 
ligeværdigt voksenliv. 

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag 
sikrer et trygt og sammenhængende flow mellem 
institutionerne og overgangen fra ung til voksen. 

KARISE EFTERSKOLE 
www.kariseefterskole.dk

Helhedsorienteret særlig tilrettelagt uddannelse

www.kariseuddannelsen.dk
KARISEFONDEN

STU
Et inkluderende botilbud

I vores Socialøkonomisk virksomheder

Hasselvej 2 - 4   4690 Haslev tlf. 59505870

Rønne alle 7  4653 Karise tlf. 56767400

BOLIG

BESKÆFTIGELSE

FLOW
& HELHEDSPÆDAGOGIK
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teKst // 
GITTE DYBDAL, 

medlem af bestyrelsen i danmarKs vejlederforening 
og  studie- og Karrierevejleder i studivealg midt- og vestjylland

eftertanKen

Karrierelæring – 
karrierevejledning

Som vejleder undgår man ikke at støde på begrebet karri-
erelæring. Karrierelæring indtænkes, nytænkes og afprø-

ves mange steder. Man kan måske få den fornemmelse, at det 
er ’kejserens nye klæder’.  Der er de sidste år er blevet tænkt 
mange nye tanker omkring begrebet, hvorfor ’kejserens nye 
klæder’ har ændret udseende. 

I Studievalgsvejledningen har jeg altid inddraget karri-
erelæringsdelen, men det er nyt at karrierelæring, og samar-
bejde herom, benævnes i den nye gymnasiereform. 

Som Studievalgsvejleder har jeg erfaring med metoder til at 
facilitere kollektive, gruppevise og individuelle vejlednings-
aktiviteter. Jeg har blandt andet viden om, hvordan man væl-
ger gang på gang, også når man er i tvivl. Har overblik over 
arbejdsmarkedet og dets behov, videregående uddannelser, 
adgangskrav og optagelsesregler. 

Jeg henter inspiration i projektet ’Karrierefokus i og efter 
gymnasiet’, som Studievalg København har været en del af 
sammen med 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser. 
Projektets mål er at forebygge, at unge bliver ”ufaglærte stu-
denter”, der ikke tager en uddannelse efter studentereksa-
men. Der skal allerede i gymnasiet arbejdes målrettet med 
de unges karrierekompetencer. Det skal ikke alene ske i vej-
ledningen, men også som en del af undervisningen. Sammen 
skal der udvikles modeller og partnerskaber, som skal sikre, 
at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og mo-
tiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg efter studen-
tereksamen.

I projektet er der blevet set på, hvordan der kan samarbej-
des med de styrker, hver især kommer med. Gymnasielæ-
rerne kender de enkelte elevers faglige niveau og – i en vis 
udstrækning – deres sociale kompetencer. Vejlederne på 
gymnasiet kender til de særlige udfordringer, enkelte ele-
ver har. Studievalgsvejlederens viden om uddannelse og ar-
bejdsmarkedet er af afgørende betydning for elevernes valg 
af videregående uddannelse, og har fokus på valgvejledning 
og overgangsvejledning. 

For at få en forståelse for et karrierelæringsforløb, er det godt 
at tænke karrierelæring ind i 4 elementer: 
•  Introduktion: Eleverne præsenteres for den faglige del af 

forløbet og for karrieresigtet med forløbet
•  Før-refleksion: Eleverne reflekterer over, hvad de forventer 

at kunne få ud af forløbet ift. karrierelæring

•  Aktiviteten: Eleverne forbereder spørgsmål og stiller 
spørgsmål til uddannelsen/arbejdspladsen/rollemodellen

•  Efterrefleksion: Eleverne reflekterer over, hvad de fik ud af 
forløbet

Hvad får eleverne ud af karrierelæringsaktiviteterne?
•  Eleverne oplever relevant, motiverende, og virkeligheds-

nær undervisning
•  Eleverne får indsigt i uddannelsessteder, fagligt indhold og 

studiemiljø
•  Eleverne får indsigt i arbejdspladser, virksomheder

Mangles der inspiration til karrierelæring, kan der med for-
del ses på følgende materiale:
•  ”Karrierelæring – i og efter gymnasiet”.  

CEFU www.karrierefokus-gym.dk 
•  ”Udsyn i udskolingen”. Af Bo Klint Poulsen, Rie Thomsen, 

Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer
•  ”Muligheder for karrierelæring – om eksperimenterende 

obligatorisk brobygning og brobygningsrelaterede aktivi-
teter på efterskolerne”. Af Ulla Højmark Jensen  

Karrierebegrebet er ikke kun hot i Danmark. På det 8. ICCD-
PP-Symposium i Soul i juni, hvor DVF næstformand Carla 
Tønder Jessing var med, var temaet ’Karriereudvikling: I 
krydsfeltet mellem relevans og virkning’. Jeg selv vil glæde 
mig til at deltage i en national karrierevejledningskonference 
i Norge til oktober, hvor temaet er ’Fremtiden banker på’. 

Der sættes også fokus på karrierelæring på Danmarks Vej-
lederforenings generalforsamling, hvor der er et oplæg ved 
Claus Lei Hansen, Studievalg København. Bladet Vejlederen 
udkommer desuden i løbet af efteråret med et temanummer 
omkring karrierevejledning. 

Og for at vende tilbage til indledningen, så ser jeg og mine 
kolleger i Studievalg Midt- og Vestjylland frem til at afprøve 
karrierelæring i praksis og med en ny vinkel, eksempelvis i for-
bindelse med et samarbejde omkring sprogfagene, sproguge, 
alumnedage og virksomhedsbesøg. Se hvordan eleverne ople-
ver det, hvilke refleksioner eleverne får ved, at der bliver tænkt 
karrierelæring ind i de føromtalte 4 elementer. 

Som altid er jeg fyldt med glæde ved at starte et nyt sko-
leår. Glæder mig til igen at sætte mig i min bil og køre til et 
nyt gymnasium hver dag. Mit pendlerliv som vejleder byder 
hvert år på nyt – og dette år står i karrierelæringens tegn. 
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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,  

arBEJdE 
& liv

MOdErnEkOstskOlE
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