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Kunsten at 
sætte sig i en 
andens sted 
Med mentalisering er det muligt at være 
nysgerrig på den anden og blive i stand 
til at samtale om uspecifikke begreber 
som følelser, tanker og idéer.



Traditionel analyse:
’Piger er født med mindre interesse og evner for STEM’

Derfor skal de lokkes med traditionelt feminine farver, for-
mer, sprog og kultur
Normkritisk analyse:
’Kulturen opfordrer ikke pigerne til STEM, og former den 
forskel, vi oplever’

Derfor skal stereotype opfattelser af køn nuanceres, så pi-
ger ikke på forhånd ekskluderes

Line Lauritsen siger, at den kønnede tilgang søger svar i 
køn og peger på individet, og at den normkritiske tilgang 
stiller spørgsmål til kultur og peger på strukturerne. Hun 
opfordrer derfor bl.a. lærere og vejledere til at være opmærk-
som på det sprog, vi bruger om køn og uddannelse, til at vi 
analyserer den kønsstereotype kultur, at vi tilbyder alle børn 
og unge lige muligheder, og at vi giver en normkritisk ud-
dannelsesvejledning.

 Afslutningsvis vil jeg citere fra et interview i Mediaplanet, 
Uddannelsesinformation, med en studerende, som kombine-
rer STEM-fag med humaniora:

”Jeg tror, at mange piger har en forestilling om, at man 
bliver set som nørd, hvis man læser matematik, program-
mering eller en anden STEM-uddannelse. Det kæmpede jeg 
også selv med. Men jeg er virkelig glad for, at jeg holdt ved 
min beslutning, da det har givet mig en inspirerende og va-
rieret hverdag, hvor jeg også får tilfredsstillet min interesse 
for mere humanistiske tilgange som formidling og kommu-
nikation,” siger Signe Strann Thorup, der læste historie som 
sidefag på sin bachelor på Københavns Universitet.
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Den 26. februar holdt STIL, Undervisningsministeriets sty-
relse for it og læring, en spændende konference om piger og 
kvinder i it-uddannelserne. Baggrunden er den ulige søgning 
til digitale og tekniske uddannelser – der mangler kvinder! 
Som Line Lauritsen fra Mangfold, der holdt et af konferen-
cens mest øjenåbnende oplæg, sagde: ”DK vil mangle 19.000 
it- og dataspecialister om 10-15 år”. 

Der var flere oplægsholdere, der fortalte om uddannel-
sesinitiativer for at få flere piger og kvinder til at vælge ud-
dannelser indenfor STEM, som står for Science, Technology, 
Engineering og Mathematics. Bl.a. fortalte Rachel Smith fra 
Århus Universitet om et forskningsprojekt, hvor man ar-
bejder med designtænkning og fabrikationsteknologier på 
tværs af køn, alder og fag i folkeskolen. Hun fremhævede, 
at undervisningen skal omhandle ”Relevante og komplekse 
problemer – det skal handle om noget” og der skal være ”Fo-
kus på samarbejdet, eksperimenter, kreativitet, og alt det sjo-
ve” – så arbejder både drenge og piger engageret med. Med 
andre ord: Der skal ikke laves noget forskelligt for de to (eller 
flere?) køn!

Det sidste var netop det centrale i Line Lauritsens oplæg 
”Hvordan skabes og brydes effekter af kønsstereotypier 
i STEM?”. Hun tog afsæt i to forskellige opfattelser af køn: 
En traditionel, biologisk opfattelse overfor en normkritisk, 
strukturel opfattelse. De to opfattelser fører til forskellige til-
tag og konsekvenser – altså at man skal gøre noget forskelligt 
for de to køn: 
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
OLE WISLER OG TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Ideer til Danmarks Vejlederforening
Har du noget, du mener foreningen bør tage op, så send meget gerne en mail til formand@danmarksvejlederforening.dk. Bestyrelsen 
holder sit næste møde og seminar den 12.-13. april i Fredericia. 
Hvis I er en gruppe vejledere, som gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens  
arbejde, er I velkomne til at kontakt bestyrelsen. Du finder kontaktdata på www.vejlederen.org

Bygger den bedste bro til fagligt stærke elever
Tænketanken DEA fremhæver Science Camp på Lolland som 
et af landets bedste forløb efter at have set på brobygnings-
forløbene. ”Science Camp” er et samarbejde mellem grund-
skolerne, CELF og UU på Lolland. Det er en uges forløb for 
udvalgte, fagligt dygtige elever fra folke- og privatskolers 9. 
klasse, som de lokale UU-vejledere i samarbejde med lærerne 
opfordrer til at deltage. Campen finder sted på CELF i Nak-
skov, hvor eleverne, møder fag, de ikke ser i grundskolen. De 
afprøver ting i laboratoriet og i kemilokalet, og arbejder som 
”mini-forskere” og med virkelighedsnær matematik. Det fag-
lige niveau er højere, og undervejs deltager også 3. års-elever 
fra HTX, som kan hjælpe 9. klasses-eleverne med opgaverne, 
og som deltagerne kan sparre med om HTX-uddannelsen.

”Tag-over-hovedet-garanti” 
til nye studerende

Bekymring for vejledernes status 
og professionalitet

Nye love om den kommunale ungeindsats og den Forbere-
dende Grunduddannelse – FGU – er sendt i høring. Det dre-
jer sig om fire lovforslag: En lov om FGU, en institutionslov, 
en lov om vejledning og en følgelov. 

Danmarks Vejlederforening er bekymrede for vejlednin-
gens status og professionalitet i den kommende kommuna-
le ungeindsats, og finder det samtidigt bekymrende, at vi i 
fremtiden ikke har en egentlig vejledningslov, men en “Lov 
om kommunal indsats for unge under 25 år”.

Danmarks Vejlederforening har sendt sine høringssvar til 
de fire lovforslag, og du kan læse dem her: 
www.vejlederen.org

Studerende har fået garanti for et sted at bo, når de starter på 
en uddannelse i Nykøbing Falster. Det har økonomiudvalget 
i Guldborgsund Kommune besluttet, som en del af indsatsen 
for at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby.

»Det er ufatteligt vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for 
vores studerende. Uddannelse er et af vores allervigtigste fo-
kusområder og har stor betydning både for den enkelte og for 
vores virksomheder, som i høj grad har brug for kvalificeret 
arbejdskraft,« siger borgmester John Brædder fra Guldborg-
sund Kommune.
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SIDEN SIDST

Efterspørgslen på landin-
spektører er høj, og ledighe-
den er under én procent. Det 
skaber attraktive vilkår i en 
branche, hvor startlønnen for 
nyuddannede i gennemsnit 
er 33.800 kroner, og endnu 
højere i det private arbejds-
marked. Selvom der er udsigt 
til mange forskellige arbejds-
opgaver med eksempelvis 
avancerede it-løsninger, by-
udviklingsprojekter og dro-
neflyvning, er kendskabet 
til faget lav. Kombinationen 
af at bruge de små grå og at 
arbejde ude i det fri var, hvad 
der fik Thelle Hedegaard 
Christensen, der er bachelor 
i landinspektørvidenskab, til 
at vælge uddannelsen.

»Landinspektørvidenskab er for mange et uudforsket 
fag, der fremstår lidt mystisk. Vi arbejder med den nyeste 
teknologi, og vi bærer et stort ansvar for at få for eksem-
pel store byggeprojekter til at lykkes, og så har vi mange 
muligheder for at specialisere os. Jeg interesserer mig for 

teknologi og matematik og kan lide at være udenfor, og 
jeg har valgt faget, fordi det kombinerer en akademisk ud-
dannelse, med muligheden for at bruge det, man har lært i 
praksis ude i det fri,« siger Thelle Hedegaard Christensen, 
der siden midten af januar har arbejdet hos landinspektør-
firmaet LE34.

Karriere i krydsfeltet mellem højteknologi og friluftsliv

Ledigheden blandt 
25-29-årige er 
steget Mens ledighedspro-

centen for hele arbejdsstyr-
ken er faldet til 4,1 %, er det gået 

den modsatte vej for de 25-29-årige, hvor 
den er steget fra 7,1 % i 2015 til 7,8 % i januar 2018.

»Den stigende ledighed for de 25-29-årige kan i høj grad 
hænge sammen med, at flere valgte at uddanne sig i årene 
under og efter finanskrisen, og at de nu er begyndt at dimit-
tere,« forklarer Mikkel Zimmermann fra Danmarks Statistik, 
med henvisning til at 81.000 personer fuldførte en kompe-
tencegivende uddannelse (bortset fra bachelor- og forskerud-
dannelser) i 2015, mens henholdsvis 92.000 og 87.000 afslut-
tede en af de samme uddannelser i 2016 og 2017. 

Nyt samarbejde om 
udsatte unge 
ROCKWOOL Fonden har udviklet NExTWORK-modellen 
sammen med Københavns Kommune og Roskilde Kommu-
ne, og det rulles nu ud i en ny ambitiøs beskæftigelsesindsats 
for at hjælpe udsatte unge i uddannelse eller job. 

NExTWORK er et brugerdrevet netværk, hvor unge og 
virksomheder sammen og uden mellemled finder praktik-
muligheder. Gennem støtte, vedholdenhed og positivt fokus 
på, hvad der motiverer de unge, skal de få opbygget en tro 
på egne evner, styrker personlige og faglige færdigheder, og 
skaber relationer og netværk, der skal bære dem videre i ud-
dannelse eller job.

ROCKWOOL Fondens forskning har i øvrigt vist, at de om-
kring 8 % af en ungdomsårgang, som ikke får uddannelse 
eller tilknytning til arbejdsmarkedet årligt koster samfundet 
i omkring 12 mia kroner.

Flest kvinder med lange uddannelser

Blandt de 30-44-årige har andelen med en lang videregående uddan-
nelse været større blandt kvinderne end mændene siden 2010. I dag 
har 18,6 % af kvinderne i aldersgruppen en lang videregående uddan-
nelse, mens det næsten er 2 % færre for de 30-44-årige mænd med 
en andel på 16,8 %.
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Diplom i Uddannelses-,  
Erhvervs- og  
Karrierevejledning 
som digital uddannelse?
Uddan dig til vejleder i et fleksibelt, digitalt undervisningsforløb med UC SYD’s Diplom  
i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) som digital uddannelse.  
Uddannelsens indhold og krav følger den ordinære DUEK, men undervisningen foregår  
digitalt med udgangspunkt i principper om Blended Learning.
 
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig senest 1. juni 2018
ucsyd.dk/duek

ucsyd.dk/videreuddannelse
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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

Håndværk - Kloge Hænder 
er læringsprofilen for dig,  
der kan lide at bruge 
hovedet, mens du udfører 
godt håndværk både i træ 
og metal. 

Vi bygger, konstruerer, idé- 
udvikler og gør alt for, at du 
kommer til at tilhøre den 
næste generation af stolte 
håndværkere.

HALVORSMINDE.DK

HÅNDVÆRK 
- Kloge Hænder
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10 SKARPE

TEKST  // 
 OLE WISLER , JOURNALIST 

_01.
Du er nu godt halvvejs i dit ph.d. ”Organisering og samarbejde” 
under projektet ”Udsyn i skolen”. Hvad er dit formål?
Formålet med mit projekt er at blive klogere på, hvordan vi 
skaber gode samarbejder i vejledningen og gode samarbej-
der om vejledningen. Mit fokus er samarbejdet om unges 
overgange fra grundskolen til ungdomsuddannelse, og min 
forskning springer ud af projektet ”Udsyn i udskolingen”, 
som netop havde samarbejdet om karrierelæring som en 
grundforudsætning. 
Projektet er finansieret af Danmarks Lærerforening og KL, 
gennem midler fra ”Fremfærd”, og af Undervisningsministe-
riet. Vi er optaget af, hvordan vi får skabt de bedste forud-
sætninger for de professionelles arbejde med unges uddan-
nelsesvalg.

_02.
Hvorfor sætter du fokus på samarbejde mellem vejleder og skole?
Det er der flere grunde til. For det første er det vigtigt for mig 
at sige, at det, jeg undersøger, ikke er samarbejde i al almin-
delighed, men samarbejde om noget. 
For at sige noget kvalificeret om samarbejde, må man også 
forholde sig til, hvad indholdet af samarbejdet er. Og mit fo-
kus er altså samarbejdet om det timeløse emne ”Uddannelse 
og job” i skolen. Her er målet groft sagt at udvikle de unges 
viden om uddannelser og arbejdsmarked og deres syn på sig 
selv i den forbindelse.
For det andet er sammenhængen mellem vejledning og kar-
riereundervisning underbelyst forskningsmæssigt, både 
nationalt og internationalt. Lærernes rolle i forhold til kar-
rierelæring bliver ofte glemt, særligt i forhold til organisering 
og tilrettelæggelse af samarbejde. 
Forskningen hidtil har ikke skænket forudsætningerne for 
samarbejde, så som læreres og vejlederes uddannelse og 
kompetencer, megen opmærksomhed. Ej heller potentialerne 
i tilrettelæggelse af faget i samarbejdet mellem undervisere 
og vejledere

_03.
Hvad er social retfærdighed egentligt? Og hvordan bør vejlederen 
forstå begrebet?
Social retfærdighed kan være mange ting. Det tror jeg, er det 
første, man som vejleder må besinde sig på. Der er ikke nød-
vendigvis ét rigtigt svar eller én rigtig måde at definere det 
på. Der findes flere forskellige skoler eller traditioner: Nogen 
vil pege på social retfærdighed som lige muligheder for alle 

– andre vil pege på social retfærdighed som arbejdet med at 
skabe mest mulig lighed i samfundet. Nogen vil pege på, at 
man må behandle alle forskelligt for at behandle alle ens i 
et socialt retfærdighedsperspektiv. Andre; at social retfær-
dighed handler om at hjælpe den enkelte til at kunne yde sit 
bedste. Og som vejleder tror jeg, det er vigtigt at vide, at man 
ikke står alene med at skulle forstå social retfærdighed, men 
at der er en masse tænkere, som man kan diskutere med og 
blive klogere af.

_04.
Hvordan kan man så operationalisere begrebet ’social retfærdighed’ 
og hvorfor er det vigtigt? Hvordan bør vejlederen implementere sin 
forståelse i praksis?
Det er vigtigt at operationalisere social retfærdighed i prak-
sis, for ellers bliver det blot forskere som mig, der uden ende 
taler og taler om social retfærdighed – og intet bliver ændret. 
Forudsætningen for social retfærdighed i vejledningen er, at 
vejlederen handler i sin praksis. 
Når det er sagt, så synes jeg selv, at den måske vigtigste ope-
rationalisering for tiden handler om, hvordan vejledningen 
kan bryde med det neoliberale, instrumentelle blik på karri-
ere og uddannelse, som hersker i disse år. Her ser jeg blikket 
for social retfærdighed som en potentiel modbevægelse mod 
nyttelogikken og et karrierebegreb som udelukkende hand-
ler om økonomisk værdi for den enkelte og for samfundet.

_05.
Hvad er forskningscirkler, og hvorfor er de centrale i dit arbejde?
Forskningscirkler er en måde at arbejde med udvikling og 
udveksling af viden mellem professionelle og forskere på. 
Målet er at skabe et forum, hvor alle deltageres viden er lige 
meget værd, og hvor det handler om at skabe (social) foran-
dring. 
Ideelt består en forskningscirkel af 5-8 professionelle og en 
cirkelleder, som ofte vil være en forsker. Alle deltagere i cirk-
len har del i ansvaret for at producere viden om det tema, 
man sammen undersøger i cirklen. En viden som beriger 
både de professionelle og forskeren, og har som mål at gavne 
særlige grupper. 
Arbejdet i forskningscirkler kan således både ses som en 
måde at udvikle mere socialtretfærdige praksisser i vejled-
ningen, men det kan også ses som en socialretfærdig praksis 
i sig selv – et sted hvor forskning og profession står i et lige-
værdigt forhold til hinanden. Sammen med Randi Skovhus 

Der er stor demokratisk værdi i at tage afsæt i vejlederens praksis, hvor fokus på social retfærdighed er med til 
at skabe en potentiel modbevægelse mod nyttelogikken og mod et karrierebegreb, som udelukkende handler om 
økonomisk værdi for den enkelte og for samfundet, mener lektor og ph.d. studerende Bo Klindt Poulsen

Ny forskning udfordrer  
den neoliberale karriereforståelse
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og Rie Thomsen har jeg skrevet et kapitel om dette i antolo-
gien ”Career Guidance for Social Justice – Contesting Neoli-
beralism”, som lige er udkommet på Routledge. 

_06.
Er der forandringsgaranti, når man arbejder med forskningscirkler? 
Nej, der er ikke forandringsgaranti. Men cirklens mål er at 
være et participatorisk rum – et rum hvor alle er fri til at del-
tage og alles deltagelse har værdi. Det participatoriske hand-
ler også om, at det man deltager med, er sin praksis. 
Når cirklen har defineret et mål for deres arbejde, eksem-
pelvis at blive klogere på vejledning og social retfærdighed, 
beder vi deltagerne om til hvert møde at medbringe eksem-
pler på ”bøvl” fra deres egen praksis: Hvad bøvler vi med i 
forhold til at forstå og arbejde med social retfærdighed? Så 
kigger vi på dette bøvl og prøver sammen, med vores prak-
sisforståelse og vores teoriforståelse, at blive klogere på det. 

_07.
Det er et tidskrævende udviklingsarbejde at procesudvikle med 
forskningscirkler. Har vi råd til det? 
Forskningscirklens udgangspunkt er, at forandring i praksis 
må ske fra praksis. I forskningscirklerne arbejder vi sammen 
om forandringer, og vi forsøger at fastholde forandringer. 
Hvis man tror på, at medarbejdernes ejerskab til praksisfor-
andringer og medarbejdernes mulighed for at påvirke prak-
sisforandringer er centralt for at forandring faktisk finder sted 
– også på længere sigt – så er det tiden og ressourcerne værd. 
Og så er det først og fremmest demokratisk værdifuldt at lade 
udviklingen tage sit udgangspunkt tættest muligt på praksis.

_08.
Den tyske stiftelse Bertelsmann vurderer, den sociale retfærdighed 
for alle EU-lande på baggrund af 38 kriterier. Danmark ligger for 
første gang siden 2008 øverst på det sociale retfærdighedsindeks. 
Især parametre som ”adgang til uddannelse” og ”mulighederne for 
børn og unge” trækker Danmark op. Kan det bruges til noget – set 
i et vejlederperspektiv? 
Ja, det kan det da. Selvfølgelig er Danmark et af verdens mest 
lige lande, sådan som Bertlesmann-undersøgelsen peger på. 
Men der er andre opgørelser, som viser, at noget alligevel har 
ændret sig de sidste 15 år. Uligheden i samfundet vokser, og 

flere og flere børn vokser op i fattigdom – en fattigdom som 
ikke bare har økonomiske, men også uddannelsesmæssige 
konsekvenser. Social retfærdighed er ikke en givet sag, og 
forskningscirklernes fokus på social retfærdighed i praksis 
kan hjælpe os med at se, at vi ikke må hvile på laurbærrene, 
at der hele tiden er en kamp at tage i praksis.

_09.
Afsættes der nok ressourcer nok til praksis og samarbejdet mellem 
vejledere, lærere, skoler, virksomheder og andre aktører om karri-
erelæring og -aktiviteter? 
Jeg tror, at ungdomsuddannelserne gør hvad de kan, med de 
midler de har. Min forskning synes dog at pege på, at hvis 
samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, vejledning, sko-
ler og andre aktører i højere grad fokuserede på indhold – 
hvad skal vi samarbejde om? Hvordan lærer vi hinandens 
kontekster at kende? Hvordan skaber vi godt indhold på 
tværs af disse kontekster? – så ville elevernes og de profes-
sionelles oplevelse af egentlig forandring være langt større. 
Nogle steder er det stadig sådan, at samarbejde først og frem-
mest handler om logistik – hvem gør hvad hvornår? Og det 
er ikke nok.

_10.
Hvad er midtvejsstatus i dit ph.d. projekt?
Min midtvejsstatus, ikke mindst på baggrund af ”Udsyn i 
udskolingen” er, at samarbejde om vejledning og karrierelæ-
ring kræver (mindst) tre forudsætninger:
- at der er tale om noget mere end blot logistisk koordinering. 
At man samarbejder om noget, eksempelvis om at understøt-
te karrierelæring på tværs af institutioner.
- at udførelsen af samarbejdet prioriteres som en opgave på 
lige fod med andre faglige opgaver. Samarbejde og gode sam-
arbejdsrelationer tager tid og kræver ledelsesopbakning.
- at kvalitet i samarbejdet er forudsætning for kvalitet i vej-
ledningsaktiviteternes indhold. Og at dette forudsætter fælles 
gensidig respekt, nysgerrighed, åbenhed og symmetri i sam-
arbejdsrelationen.
Når professionelle vejledere og lærere kan arbejde sammen 
om at skabe meningsfulde aktiviteter for de unge i undervis-
ningen og i vejledningen kan vi skabe grundlaget for at unge 
kan træffe – for dem – kloge uddannelsesvalg.

//  Den måske vigtigste 
operationalisering for 
tiden handler om, hvordan 
vejledningen kan bryde 
med det neoliberale, 
instrumentelle blik på 
karriere og uddannelse, 
som hersker i disse år.

BO KLINDT POULSEN
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TEKST // 
PETER PLANT,  PROFESSOR ,  

UNIVERSITY OF SOUTH-EAST NORWAY

‘Tradisjonelt har karrieveiledning 
vært sett som en del av et samfunns-
messig mål om at skape vekst gjennom 
bedre utnyttelse av arbidskraften. 
Rett mann på rett plass, var parolen. 
Dette vekstbegrepet er imidlertid blitt 
utfordret, blant annet av EU som i sine 
2020-mål har formulert intelligent, 
grønn og sosialt inkluderende vekst 
som sine mål. Dette peker på behovet 
for å utvikle en mer helhetsorientert 
karriereveiledning, som også ser kar-
rierer i et bærekraftperspektiv’ 
(NOU 2016:7. Norge i omstilling – karrie-
re-veiledning for individ og samfunn. 
Oslo: Norges offentlige utredninger).

Her dukker ’bærekraft’ op i vejlednings-
sammenhæng, altså bæredygtighed 
og med reference til grøn vejledning. I 
en betænkning fra et regeringsudvalg 

om vejledning! Hallo. Det er kjempegøy. 
Mens danske embedsfolk og politikere 
igennem de sidste 12-15 år i en defensiv 
vejledningspolitik har reduceret vejled-
ning til at være for de få, for de 20% der i 
forvejen er marginaliserede og er blevet 
stemplet som ikke-uddannelsesparate 
eller ikke job-parate, så går Norge i disse 
år en helt anden vej: vejledning er for 
alle – og det er en ret. 

For alle, gennem hele livet fordi job- 
og karriereskift er et vilkår. Her ligger 
Norge helt på linie med EU og Resolu-
tionen om Livslang Vejledning fra 2004 
som tilsiger at ’All European citizens 
should have access to guidance services 
at all life stages’. Og Norge er ikke en-
gang medlem af EU.

Her er langt til dansk uddannelses-
pålæg og vejlednings’pligt’ og mål-
grupper med særlige behov. Alle har 

behov for vejledning… differentieret, 
selvsagt. Modsat er dansk vejledning i 
de senere år blevet malet op i en krog 
med fokus på de ’ikke-uddannelses-
parate’. Og voksenvejledning er stadig 
et stedbarn i dansk vejledning. Men at 
der er andre veje er Norge et lysende 
eksempel på. 

Lad os se nærmere på elementerne i 
norsk vejledning, som tilsammen ska-
ber en helhedsorienteret vejledning. 
Først en sammenlignende oversigt over 
nogle sider af norsk og dansk vejled-
ning (Se skema).

Nedenfor udfolder jeg nogle udvalgte 
elementer af norsk vejledning, som lig-
ger rett i løype: Faget Utdanningsvalg, 
Partnerskap for Karriereveiledning, 
Karrieresentre, e-veiledning og Nasjo-
nalt Forum. 

Utdanningsvalg
Først et par ord om faget Utdannings-
valg, altså det vejledningsfag som er 
på skemaet i den norske ungdomsskole 
– til forskel fra det obligatoriske emne 
Uddannelse & Job og det hensygnende 
valgfag Arbejdskendskab i danske sko-
ler:

’Faget utdanningsvalg skal bidra til at 
elevene oppnår kompetanse i å treffe karri-
erevalg som er basert på elevenes ønsker 
og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi 
elevene en forståelse for betydningen av 
utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læ-
ring. Faget skal gi kunnskaper om hva for-
skjellige utdanningsveier kan føre fram til, 
og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.

Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene 
kan foregå på andre læringsarenaer enn sko-
len. Faget skal bidra til å styrke samarbeidet 
mellom ungdomstrinn og videregående op-
plæring og mellom ungdomstrinn og lokalt 
arbeidsliv. Utdanningsvalg skal bidra til at 

Norsk helhedsvejledning:

Alle har ret til vejledning 
Norge er milevidt foran os med livslang og helhedsorienteret vejledning til alle

Peter Plant giver i denne artikel indblik i Norges livslange vejledningsbegreb.

>>>
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//  Nogle steder i Norge er der 
ikke langt til vejlederen, men 
andre steder er vejledertætheden 
mere tynd: I Karrieresenter Troms 
(Nordnorge) er der 
f.eks. f ire vejledere til 
et område på 26.000 
kvadratkilometer

>>>
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16 - 25 ÅR OG IKKE UDDANNELSESPARAT?

Udvikling i trygt og overskueligt kostskolemiljø
Afklaring i forhold til job og uddannelse
Træning i at håndtere hverdagen og blive klar til at bo selv.

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen tilbyder
GAME

CARE

FOOD

WOOD

Programmering og grafik

Hverdagsmad og gastromi

Pædagogik og omsorg

Tømrer og andet håndværk

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen           86980145            Østergade 77, 8370 Hadsten            www.linieskolen.dk

elevene får prøve ut og bli bevisste på egne 
interesser. Sammen med veiledning gitt 
av skolens rådgivning skal faget utdan-
ningsvalg legge til rette for kunnskapsba-
serte valg av utdanning og yrke.’

Som det ses fejler formålsformule-
ringen ikke noget. I praksis kniber det 
med, at faget gennemføres af kompe-
tente rådgivningslærere (dvs skolevej-
ledere) og koblingen til det ’lokale ar-
beidsliv’ er nogle steder ganske svag. 
Men trods alt er Utdanningsvalg på 
skemaet, og norske skoler er forplig-
tede til at afsætte resurser til undervis-
ningen. Der bliver pt. udgivet en del 
lærebøger og andre materialer til støtte 
for udvikling af faget, som også bliver 
evalueret løbende.

Partnerskap for 
karriereveiledning
’Elevene i grunnskole og i videregående op-
plæring har gjennom Opplæringsloven rett 
til nødvendig rådgivning om utdanning og 
yrkesvalg. Gjennom opprettelse av nettver-
ksgrupper for karriereveiledning i fylket er 
målet å:

Styrke samarbeid og koordinering 
Tydeliggjøre roller og oppgaver  
Styrke samarbeidet om karriereveiledning 
som virkemiddel inn mot arbeidslivet og ar-
beidsmarkedspolitikken 
Gi en bedre og mer helhetlig karriereveiled-
ning.’

Også her er der nogle vigtige aktivite-
ter og principper på spil i norsk vejled-
ning: Vejledning er en ret, og skal ses 
i et helhedsperspektiv. Koordinering 
af den lokale/regionale vejledningsind-
sats skal sikre at alle kan udnytte den-
ne ret. I Danmark havde vi i perioden 
1979-2004 et regionalt og lokalt vejle-
dersamarbejde som løftede koordinati-
ons- og kompetenceudviklingsopgaver 
med ganske få resurser – og hvor vejle-
derne lærte hinandens arbejdsfelter og 
kompetencer at kende. Det gav en opti-
mal udnyttelse af forskelligheden i de 
enkelte vejledningsordninger.

Karrieresentre
’Karrieresentrene tilbyr gratis karrierevei-
ledning til alle over 19 år. Målet med vei-
ledningen er at du skal bli mer bevisst på 

din kompetanse og dine muligheter.’ Sådan 
præsenteres disse fylkesvise, dvs. re-
gionale voksenvejledningscentre. De 
fungerer også som lokale/regionale vej-
lederkompetence udviklings enheder 
med bl.a. efteruddannelse og kurser. 

Tilsvarende ’Vejledninghuse’ havde 
vi spredt over hele Danmark. De blev 
også nedlagt. Nogle steder i Norge er 
der ikke langt til (voksen)vejlederen, 
men andre steder er vejledertæthe-
den mere tynd: i Karrieresenter Troms 
(Nordnorge) er der for eksempel fire 
vejledere til et område på 26.000 kva-
dratkilometer (DK 43.000 km2). 

IKT/veiledningscenter 
Norge har fundet inspiration i den 
danske e-vejledning, men ønsker en 
tættere samhørighed og integration 
mellem den almindelige/decentrale 
vejledning og IKT-støttet/formidlet 
vejledning. Kompetanse Norge (med 
bla Videnscenter om vejledning) flyt-
ter i 2018 ti årsværk fra Oslo til Tromsø: 
’Oppgavene knyttet til karriereveiledning 
flyttes til Tromsø, og samlokaliseres med 
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formidlingstjenesten utdanning.no… Vi 
vil gjøre Tromsø til et kraftsentrum for 
karriereveiledning i Norge,’ sier kunns-
kapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Udflytning af statslige arbejdspladser? 
Kom til Norge, min far: mellem Oslo og 
Tromsø er 1200 km.

Nasjonalt Forum
’Forumet skal tileigne seg aktuell kunns-
kap og informasjon og gi innspel til Nasjo-
nal eining for karriererettleiing sitt arbeid. 
Tema for møta vil vere aktuelle tiltak og 
problemstillingar som eininga arbeider 
med, relevante undersøkingar, faglege tema 

 Norge Danmark

Vejledning på skemaet Ja: Utdanningsvalg, obligatorisk/ Nej: Uddannelse og Job, et obligatorisk emne. 
 skemalagt i ungdomsskolen Arbejdskendskab, et valgfag

National koordinering Ja: Nasjonalt forum for karriereveiledning Nej: nedlægges pr 1.9.2019

Regional koordinering Ja, Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Nej: nedlagt 2004.  
  Tidl: Regionalt vejledersamarbejde

Kompetencekrav Ja, i nogle sektorer Ja, i nogle sektorer

Master i vejledning Ja Ja

Forskning i vejledning Ja Ja

IKT i vejledning Ja Ja, bla e-vejledning

Fagligt resurse center Ja, Kompetanse Norge, Tromsø Nej

Karrierekompetencer På vej Nej

Kvalitetskriterier på tværs Ja, Nasjonalt, tversektorielt, livslangt Nej 
 kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Karrierecentre Ja, fylkesvise Karrieresentre for (især) voksne Nej, nedlagt 2004.  
  Tidl: Tværsektorielle vejledningshuse

og tema medlemmane i forumet ønskjer å 
lyfte fram…. Medlemmane i forumet blir 
forventa å bringe problemstillingane som 
blir drøfte i forumet vidare til medlemmane 
sine og ta med innspel og aktuelle spørsmål 
tilbake.’

Der er således tale om et pro-aktivt 
organ som bl.a kan pege på aktuelle 
forskningsbehov i norsk sammen-
hæng. Samtidigt er Danmark paradok-
salt nok ved at nedlægge det Natio-
nale Dialogfoum for Uddannelses- og 
Erhvervsvejledning i forbindelse med 
den kommende FGU-reform fra 2019. 
Der forsvandt det sidste (svage) led i en 

national koordination af dansk vejled-
ningspolitik.

I Norge er holdningen at vejledning 
er for alle. Ikke at alle skal have samme 
slags vejledning: svaret er ikke at redu-
cere vejledning, men netop at skabe et 
differentieret vejledningstilbud. Det 
påpeger den nævnte betænkning (NOU 
2016:7), som pt er under virkeliggørelse, 
bl.a. gennem et tværsektorielt samarbej-
de om at udvikle et nationalt ’kvalitets-
rammeverk for karriereveiledning’. 

Norsk vejledning kan og bør inspire-
re dansk vejledning. Ja, vi elsker dette 
landet.

Norge ønsker integration mellem eVejledning og decentral indsats.

Store forskelle på Norge og Danmark
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TEKST  //
CHRISTINA FOGTMANN ,  
LEKTOR , PHD, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Opslag i jobdatabaser under 
stillingskategorien ’uddan-

nelses- og erhvervsvejleder’ viser 
utvetydigt, at ansøgerne oftest 
skal besidde en række kompe-
tencer, der kan fremstå uspeci-
fikke og svære at konkretisere. 
Kompetencerne er ikke ensly-
dende, men de har blandt andet 
det tilfælles, at de ofte nævnes 
under overskriften ’personlige 
kompetencer’. Følgende er blot et 
udpluk fra oplag henover som-
meren 2017:

Ansøgeren skal 
-  Have gode kommunikations-

evner
-  Have stor personlig integritet 

og modenhed
-  Kunne sætte sig i den stude-

rendes sted 
-  Have blik for de studerendes 

forskellige forudsætninger 
og behov for vejledning

-  Have gode sociale kompeten-
cer

- Være tillidsvækkende
-  Være dygtig til at skabe gode 

trygge relationer 
-  Have forståelse for at unge 

kan have ondt i livet

For den, der arbejder i vejleder-
feltet, forestiller jeg mig, at de må 
fremstå som kompetencer, der er 
oplagte og måske endda nødvendige. Imidlertid fremstår de 
også som kompetencer, der kan være svære at definere og 
udpege. De kan endda fremstå som kompetencer, et menne-
ske enten har eller ikke har. Og måske af disse grunde kan 

de opfattes som kompetencer, der 
kan være svære at sætte fokus 
på, svære at professionalisere. På 
trods af deres vigtighed for vejle-
derjobbet.

Mit forslag i denne artikel er, 
at de tilsyneladende forskellige 
kompetencer, eller elementer af 
dem, kan samles gennem begre-
bet mentalisering. Hermed kan 
de konkretiseres på en sådan 
måde, at de kan gøres til størrel-
ser, man som vejleder kan lære 
om, blive mere bevidst om, udpe-
ge og opøve i den professionelle 
samtale. 

Mentalisering – hvad er det 
og hvor er det relevant
Når vi mentaliserer, er vi op-
mærksomme på og forsøger at 
forstå mentale tilstande (f.eks. 
følelser, tanker, motiver) hos an-
dre og hos os selv. Begrebet er 
især udfoldet af psykologen Pe-
ter Fonagy, der i udgangspunk-
tet inddrog det i forståelsen og 
behandlingen af patienter med 
borderline personlighedsforstyr-
relser. I dag arbejdes der ikke blot 
med mentalisering i et klinisk, te-
rapeutisk rum. Mentalisering ses 
som en almenmenneskelig evne, 
der er afgørende for vores mulig-
heder for at skabe forståelse med 
og relationer til andre. 

Hvad indebærer det så at være mentaliserende? Når vi er 
mentaliserende, er vi nysgerrige og udforskende i mødet 
med både andre og os selv. Vi forsøger ydmygt at forstå de 
mentale tilstande, der kan knytte sig til det, der siges og gø-

//  Når vi er mentaliserende, er 
vi nysgerrige og udforskende 
i mødet med både andre og 
os selv. Vi forsøger ydmygt at 
forstå de mentale tilstande, der 
kan knytte sig til det, der siges 
og gøres.

Gennem mentalisering 
kan du tale om følelser, 
tanker og motiver
Mentalisering er en mulighed i vejledningen for at forstå og anerkende de mentale 
tilstande, som den vejledte bringer med ind i rummet. Metoden skaber forståelse og 
relation mellem den professionelle vejleder og den vejledningssøgende
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res. Ydmygheden indebærer, at vi aldrig antager, at vi kan 
være sikre på, hvad der tænkes og føles, men at vi forestiller 
os, afprøver og fleksibelt er indstillet på hele tiden at ændre 
vores forståelser. At vi udfordrer og udforsker det tilsynela-
dende. Mentalisering har ligheder med begrebet empati. 

I modsætning til de fleste definitioner af empati handler 
mentalisering dog ikke kun om at forstå den anden. Menta-
lisering beskriver også evnen til at forstå egne mentale til-
stande, de er nemlig heller ikke gennemsigtige. Vi kan f.eks. 
tro, at den uro, vi oplever, handler om, at vi er vrede over, at 
en anden har svigtet os, men undersøger vi uroen nærmere, 
handler den måske mest om, at vi er kede af, at vi ikke selv 
kunne løse det problem, vi stod med. Det antages, at evnen 
til at forstå den anden hænger tæt sammen med evnen til at 
forstå sig selv. Hvis vi ikke ved, hvilke mentale tilstande vi 
selv er i, kan det svært at se, hvor den anden er. 

Mentaliseringsbegrebet er dybt forankret i tilknytnings-
teorien. Det er vist, at evnen til at mentalisere hænger nært 
sammen med de tilknytningsrelationer, vi har dannet tidligt 
i livet. Trygge tilknytningsrelationer skaber de bedste betin-
gelser for at være mentaliserende. Forholdet mellem mentali-
sering og tryg tilknytning er komplekst og kan ikke udfoldes 
her. Det interessante er imidlertid, at sammenhængen mel-
lem trygge relationer og mentaliseringsevnen bliver ved med 
at bestå, og at den virker begge veje: Trygge relationer ska-
ber de bedste betingelser for at mentalisere samtidig med, at 
mentalisering kan skabe trygge relationer.

Eftersom mentaliseringsevnen hænger uløseligt sammen 
med mulighederne for at skabe forståelse og etablere relatio-
ner, er evnen relevant for den professionelle i en række mø-
der, f.eks. mellem læger og patienter, mellem lærere og elever 
og mellem ledere og medarbejder. Mit forslag er, at mentali-
sering også kan være relevant at inddrage i forbindelse med 
vejlederes samtaler, og at det kan bidrage til at konkretisere 
vejlederkompetencer, der ellers kan ses som vage og uspeci-
fikke.

Mentalisering i vejledningen
Jeg påstår, at alle punkter i ovenstående liste over vejleder-
kompetencer kan relateres til mentalisering, særligt den del 
af mentalisering, der handler om at forstå andre. At vejlede-
ren skal kunne sætte sig i de vejledtes sted, må netop inde-
bære at kunne forstå deres mentale tilstande, og ved at gøre 
det, kan vejlederen være med til at skabe den tillid og de 
trygge relationer, der også nævnes. At være social kompetent 
og have gode kommunikationsevner kan naturligvis udlæg-
ges på mange måder, men forståelse af den anden må være en 
væsentlig komponent i begge dele. Punktet der nævner inte-
gritet og modenhed kan konkretiseres i forhold til den del af 
mentaliseringen, der handler om én selv – at man forstår sig 
selv i interaktion med andre.

Ud over at mentaliseringsbegrebet kan konkretisere de 
umiddelbart luftige, men særdeles hyppigt forekommende 
kompetencekrav, så gives også muligheden for at arbejde med 
at opøve sådanne kompetencer. Evnen til at mentalisere kan 
nemlig trænes. Den kan trænes gennem psykoedukation, det 
vil sige ved at man som vejleder lærer om mentalisering, får 
viden om, hvordan evnen udvikles, hvilke betingelser den 
fungerer bedst under osv. 

Ovenfor beskrev jeg, hvad det indebærer at være mentali-
serende, nemlig at være blandt andet ydmyg og udforskende 

i de forståelser, man skaber. Denne ydmyghed og udforsk-
ning, især i forhold til forståelse af andre, har et udtryk. Den 
viser sig som en adfærd, der kan foregå eller ikke foregå, når 
man er i sit professionelle samtalerum. Jeg foreslår derfor, 
at der også kan arbejdes med mentalisering i vejledningen 
ved at sætte fokus på netop mentaliseringsadfærd i vejled-
ningssamtaler. Man kan f.eks. optage vejlederes samtaler og 
undersøge dem for mentaliserende adfærd, eller manglen 
på samme – og se på hvilke muligheder denne adfærd giver 
både vejlederen og den vejledte. Sådanne undersøgelser kræ-
ver inddragelse af samtaleanalytisk viden. Det ligger uden 
for denne artikels rammer at præsentere denne viden og den 
samtaleanalytiske metode, men jeg vil afrunde med tentativt 
at vise, hvordan der ret specifikt kan sættes fokus på menta-
lisering i samtaler. Jeg vil gøre det ved at inddrage en kort 
sekvens fra en vejledningssamtale og udpege vejlederens 
mentaliserende samtaleadfærd. 

Sekvensen er fra en samtale mellem en studerende på et 
dansk universitet og en studievejleder på den studerendes 
institut. Vejlederen starter med at spørge den studerende, 
hvad der bringer hende til vejledning, og den studerende 
svarer, at hun skal have lavet en studieplan. Hun tilføjer der-
efter en række andre informationer, blandt andet at hun er 
bagud med sit studie, og at hun godt kunne tænke sig i næste 
semester kun at tilmelde sig ét fag. >>>
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Vejlederen spørger kort ind til informationerne, og efter om-
kring et minut udspiller følgende uddrag sig :

47  V: okay fint (.) altså hvad øh tænker du selv altså du er lidt 
bagud som det er nu (.)

48  hvad tænker du der har gjort hvad er det der gør at du 
tænker at du ikke kan

49 samle dig om studiet
50 (0.3)
51  V: jeg spørger kun fordi jeg gerne lige vil have et indblik 

inden jeg laver en plan52    med dig
53 S: altså at jeg er i behandling nu
54 V: mm
55  S: og at det i hvert fald også varer i næste semester [og] det 

fylder ret meget
56 V: . . . . . . .[ja ]
57 S: ø:h og at jeg øh bare synes at det er rigtig uoverskueligt
58    (0.5)
59 V: hvad er det der er uoverskueligt
60  S: altså at det er svært bare at få åbnet kompendierne og 

bare at komme herud
61 V: mm  (.) så det ville være bedre hvis det bare var ét fag
62 S: ja h. det ville være mere overskueligt
63 V: okay
64 S: ø:h (0.9) ja det er sådan set det  

I udskriften noteres først linjenummeret, derefter hvem der siger 
noget (V, S), (.) angiver en pause, der er kortere end 0.3 sekunder, 
(0.x) angiver en pauses længde målt med én decimal, : angiver at 
lyden før kolonnet forlænges. [xxx] angiver at det der siges, siges i 
overlap,  angiver stigende intonation.

I l. 47 foretager vejlederen en såkaldt eksplicit mentalise-
rende handling – hun spørger, hvad den vejledte selv tæn-
ker om, at hun er kommet bagud. Efter spørgsmålet følger 
en pause på 0.3 sekunder. Det er ikke nogen lang pause, men 
vejlederen viser, at hun igen er mentaliserende, fordi hun 
reagerer på pausen. I samtaler følges et spørgsmål oftest af 
et svar, der kommer i umiddelbar forlængelse af spørgsmå-
let. Når vejlederen i l. 51-52 tager ordet igen, viser hun den 
vejledte, at hun behandler pausen som et udtryk for at an-
søgeren kan have brug for at få forklaret, hvorfor vejlederen 
stiller dette personlige spørgsmål. Hermed udviser hun en 
sensitivitet over for ansøgerens mentale tilstand. Hun er altså 
mentaliserende, men denne gang på en mere indirekte, eller 
såkaldt implicit måde. 

I de følgende linjer (53 til 58) svarer den vejledte, og det kan 
bemærkes, at vejlederen på såkaldte turovergangsrelevante 
steder (de steder hvor taleturen oplagt kunne overgå fra den 
ene taler til den anden) producerer små markører med sti-
gende intonation, der signalerer interesse, og at den vejledte 
kan fortsætte sin tale. Hermed viser vejlederen, at hun sam-
arbejder med den vejledte, at hun forstår, at hendes taletur 
ikke er færdiggjort. Det er også et udtryk for implicit menta-
lisering. Pausen i l. 58 kan ses som et eksempel på, at vejle-
deren giver den vejledte plads efter hun netop har beskrevet 
sin mentale tilstand. Da den vejledte ikke tager ordet igen, 
fastholder vejlederen et fokus på den vejledtes tilstand ved at 
spørge ind til den, og igen viser hun eksplicit mentaliserende 
adfærd. Den vejledte svarer, og vejlederen responderer i l. 61 
ved at udtrykke den forståelse, hun nu har opnået af den vej-
ledte og lade den studerende be- eller afkræfte. Forståelsen 
bekræftes af den studerende i l. 62. og igen i l. 64.

Vejlederens samtaleadfærd er mentaliserende. Hun vi-
ser nemlig den studerende – både eksplicit og implicit – at 
hun forstår og ønsker at forstå hende. Hun samarbejder med 
den studerende om at lade samtalen glide uden afbrydelser, 
hun forstår, hvornår hun kan tage ordet, hun spørger ind, er 
opmærksom på den studerendes responser og manglende 

responser. Vejlederen tjekker den 
forståelse, hun løbende opnår om 
den studerende, hun påstår således 
på intet tidspunkt at vide, hvad der 
foregår i den studerende. 

Evnen til at mentalisere, til at have 
en mentaliserende adfærd, kan såle-
des ikke blot redegøres for og forkla-
res teoretisk. Den kan også udpeges 
og konkretiseres. 

Jeg håber med denne artikel at 
have skabt en nysgerrighed for 
mentaliseringsbegrebet og dets mu-
ligheder for at give de uspecifikke 
vejlederkompetencer en anelse mere 
substans i det professionelle møde 
med den vejledte. 
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STU TOLNE
Uddannelsesstart
1. august 2018

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/Håndværk
Drama/Bevægelse
IT/Medie
Køkken/Kantine
Bygge/Anlæg
Motor/Metal
Natur/Pedel
Botræning

Vi sender
undervisningen

på Værksted

“Centralt
beliggende
med tog lige

til døren”

Efterskole
for Unge

med særlige
behov

Dvergetvedvej 95 Tolne
Tlf. 9893 0511

www.tolneefterskole.dk

Nyt...

med mulighed
for at få et
fagligt løft i
dansk og

matematik
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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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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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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.

VEJLEDEREN 19



I den senere tid har der været mange histo-
rier fremme i dagspressen om, at de unge 

mellem 18-24 år i stort omfang får hjælp hjem-
mefra, mens de er under uddannelse. Det kan 
dreje sig om kontante bidrag til husleje, lom-
mepenge, forsikringer, tandlæge, internet og 
mobilregninger, licens mv. Eller det kan dreje 
sig om hjælp til at få fyldt køleskabet op, va-
ske tøj, en biografbillet, en ferierejse, lån af 
forældrenes bil eller at blive hentet og bragt af 
med forældretaxi.

Bølgerne går højt om, hvorvidt det er ri-
meligt, at de voksne unger skal slippe for at 
bruge børneopsparingen unødigt, tage et 
studiejob eller optage et studielån for at klare 
huslejen og dagligdagen. Den diskussion vil 
jeg slet ikke gå ind i. Jeg savner faktisk en hel 
anden vinkel i debatten: 

Hvad med de unge, som hverken har mu-
ligheden for få penge hjemmefra, ikke råder 
over en børneopsparing, ikke vil kunne klare 
et studiejob ved siden af deres fuldtidsstudie 
og heller ikke har retten til at optage et lån?

Jamen, findes der virkelig sådanne unge? 
Ja, det vil præcist være et vilkår for mange 

af de unge mennesker, der fremadrettet vil 
være i målgruppen for den Forberedende 
Grunduddannelse, FGU. Og så er det jo tan-
kevækkende, at disse unge skal klare sig på 
det samme bolig- og lejlighedsmarked som de 
mere velstillede unge.

Unge på lavbudget
I den del af provinsen, hvor jeg kommer fra, 
koster en ungdomsbolig i ren lejeudgift mel-

lem 1.800-2.500 kr. om måneden. Når vi med-
regner forbrug til varme, strøm og vand og 
fratrækker en eventuel boligsikring, så plejer 
vi at regne med en husleje på 3.000 kr. En nu-
værende produktionsskolelev og en kommen-
de FGU-elev, der er over 18 år og udeboende, 
vil få ca. 6.100 kr. brutto ved fuld fremmøde, 
hvilket svarer til ca. 5.400 kr. efter skat. Des-
værre lykkes det ikke for en del elever at klare 
et fuldt fremmøde, men det lader jeg lige ude 
af betragtning for ikke at blive endnu mere 
trist. Når den unge har betalt husleje, så vil 
der være ca. 2.400 kr. tilbage. 

Herudaf skal betales mobilabonnement og 
afdrag på telefon, typisk 300 kr., internetfor-
bindelse, også ca. 300 kr. Begge dele er et must 
for unge mennesker i dag. Så har vi 1.800 kr. 
tilbage, svarende til 60 kr. om dagen ALT IN-
KLUSIVT det vil sige; tøj, sko, husholdning 
for eksempel toiletpapir, bind, vaskeri, mad 
og fornøjelser. 

Det sidste ord; ”fornøjelser” kan vi godt slet-
te igen! Der er ikke plads til så meget som en 
enkelt lille cafelatte eller en biografbillet i så-
dant et budget. Og så har vi slet ikke taget høj-
de for udgifter til medicin eksempelvis 300 kr. 
om måneden for ADHD-medicin. Vi har ikke 
medregnet udgifter til prævention. Heller ikke 
tænkt på forsikring. Heller ikke skænket licen-
sopkrævningen en tanke. Skulle vi gøre det, 
ville vi nok komme ned på -20 kr om dagen. 
Det er et svært udgangspunkt at overleve på.

Nødt til at flytte
Jamen, så lad da være med at flytte hjemme-

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. 

Kommer FGU til at stå for 
Fattig Generation Ung
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at I selv sætter jer i disse unges sted og 
finder på nye muligheder, som de har 
en chance for at kunne indfri og deltage 
i.

Tre forslag
1.  Opret nogle kommunale fritidsjob 

eksempelvis i kultur- og forenings-
livet, hvor værdigt trængende (hed 
det ikke sådant i gamle dage) unge 
mennesker (læs: ubemidlede FGU-
elever uden låneret) kan arbejde 
i for eksempel fem timer om ugen 
og indgå en aftale med kommunen 
om, at deres lønindtægt efter skat 
direkte overføres til udlejer til ned-
bringelse af huslejen.

2.  Opret nogle fritids-legater, hvor den 
samme gruppe unge kan få betalt et 
kontingent til en fritidsaktivitet og 
gives mulighed for at anskaffe en 
ny eller brugt ketsjer og noget egnet 
sportstøj.

3.  Sørg for at FGU-skolerne også får 
liv om aftenen som et samlingssted, 
hvor man kan nørde sammen, bare 
være sammen, have en fast holde-
punkt og eksempelvis få vasket og 
tørret sit tøj gratis, så der er noget, 
der er værd at komme efter. Måske 
kan man købe billige rugbrødsmad-
der? Og snakke med en fornuftig 
og omsorgsfuld voksen? Giv ung-
domsskolen lov til at udbyde sine 
tilbud til unge op til 25 år, hvilket 
loven giver kommunalbestyrelsen 
mulighed for at beslutte, og lad ak-
tiviteterne foregå på FGU-skolerne. 
Hjælp de unge med at få mening i 
tilværelsen mellem kl. 16-08, så de 
kan klare deres skolegang næste 
dag fra kl. 08-16 uden at blive truk-
ket i skoleydelsen.

Vejlederens opgaver
Og så skal vi vejledere nok i højere grad 
til at vejlede de unge mennesker og de-
res forældre om de vilkår, der venter, 
når man påtænker at flytte hjemmefra. 
Det vil være et vigtigt bidrag ind i for-
ældreorienteringen i 10. klasse og i den 
kollektive vejledningsindsats. Det er 
faktisk langt sværere at finde informa-
tion om, end hvordan man lige kommer 
i gang med en uddannelse.

Vi må sammen arbejde på at kunne 
give disse unge et alternativ til øko-
nomisk elendighed og håbløshed som 
starten på deres voksenliv. 

så svært ved at fastholde uddannelse på 
disse præmisser? Og at de bliver så sva-
gelige og angste og depressive og syn-
ker ned i hash og druk og mismod og 
trækker sig fra verdenen og blot sidder 
bag en PCskærm og kukkelurer? 

Ikke råd til fællesskabet
Og ofte synes vi, at svaret på de unges 
elendigheder og manglende robusthed 
er FÆLLESSKABER. Vi skal have dem 
engageret i kultur og fritidslivet. De 
skal ud i foreningerne og integreres i 
det sociale liv blandt os andre normale 
væsener. Gerne via en ældre frivillig 
mentor eller en studerende, der så kan 
bryste sig af et frivillighedscertifikat på 
sit studie-CV. Her er det så, vi mulig-
vis i vores iver, lige glemmer en mel-
lemregning. Det er nemlig mega svært 
at gå til badminton, når man ikke har 
råd til at betale kontingent eller købe 
en ketcher, ikke ejer et par indendørs 
sportssko og i øvrigt ikke har råd til 
at bruge penge at få vasket sit ene sæt 
sportstøj fra gang til gang, som det hør 
og bør sig. 

Vi må sammen lægge hovederne i 
blød og gøre noget andet og nyt for 
disse unge. 

Her er tre forslag som inspiration til, 

KLUMMEN

fra, når I ikke har råd til det, 
vil nogen jo med rette kunne 
sige til disse unge mennesker. 
Men realiteten er, at nogle af disse 
unge ikke har et valg. Det forventes 
næsten af dem, at de flytter hjemmefra 
på dagen, hvor de fylder 18 år. Foræl-
drene, måske den enlige mor eller far, 
kan simpelthen ikke klare at have bør-
nene boende hjemme længere. Måske 
er pladsen trang i lejligheden. Der er 
ikke råd til at fylde køleskabet op med 
voksne børn boende hjemme. Boligsik-
ringen falder bort eller bliver reduceret. 
Skænderierne tager til i omfang. 
Her er det omvendt curling; her bliver 
de unge fejet ud af døren, og stenene 
bliver lagt for at undgå, at de kommer 
hjem igen. 

Det kræver et helt utroligt budgetta-
lent, en udpræget snusfornuftig voksen 
tilgang til afståelse af al unødighed, en 
rygrad så stiv som et stålrør, en evne 
til at kunne overleve på en sten og en 
kolossal selvdisciplin til at kunne kon-
trollere enhver impulstrang og modstå 
enhver fristelse ud over det absolut nød-
vendige. Egenskaber, som de færreste af 
os besidder i en så nødvendig grad, og 
som bestemt heller ikke er et kendetegn 
for de unge, som vil være i målgruppen 
for den Forberedende Grunduddan-
nelse. Lad os bare være helt ærlige. Vi 
ville ikke klare en uge på de præmisser. 
Og så undrer vi os over, at de unge har 

MEDICIN: 300 KR.

Indtægt 5.400 kr. netto
HUSLEJE: 3.000 KR.

MOBILABONNEMENT+ AFDRAG: 300 KR.
INTERNET: 300 KR. 
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Design & Stuff

Basketball

Idræt- & Friluftsliv

International

Mad & Gastronomi

>
>>
>>
Tretommervej 33 •  8240 Risskov •  Tlf 8617 8511 •  risskovefterskole.dk

Ta’ 9. & 10. klasse på

RISSKOVEFTERSKOLE.dk

DINeFTerSkole I AArhuS

Hør også om Erhvervslinjenfor unge fra 16–20 år>

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad, ophold 
i flersengsværelser på 
valgt indkvartering  
samt bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk
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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

DANSK, MATEMATIK, FAGLIG 
OPFRISKNING, NY START

22533_ann_vigiveraldrigop.indd   1 01/05/2017   10.46



Efterskolelærere 
vil gøre vejledning 
mere personlig

VEJLEDERPROFILEN

TEKST //
MARIE ENEVOLDSEN , JOURNALIST

Gode idéer var der nok af, da Tina 
Ginnerup Jespersen overtog kon-

taktlæreransvaret på Flakkebjerg Efter-
skole for et par år siden. Ligesom Tina 
selv, havde de andre lærere og vejledere 
på skolen mange gode idéer til øvelser, 
spørgsmål og alt muligt andet, som 
kunne sætte gang i elevernes tanker om 
studievalg. Men overblikket manglede. 
Derfor fik Tina den idé at samle de al-
lerbedste øvelser i en trykt efterskole-
bog.

Hurtigt hoppede kollegaen Charlotte 
Clausen med på projektet. Hun havde 
haft samme tanke få år forinden, og 
med ledelsens opbakning begyndte de 
to nu at indsamle materiale til bogen.

»Vi gjorde det for at få samling på alt 
det gode, vi går og laver her på efter-
skolen. Vi har jo et lærerværelse med 
25 lærere, som har hamrende gode 
idéer. Blandt andet fordi nogle af dem 
tidligere har været uddannelsesvejle-
dere og kontaktlæreransvarlige og alt 
muligt andet,« fortæller Tina Ginnerup 
Jespersen, som blandt andet underviser 
på Flakkebjergs medielinje.

I sommeren 2016 var bogen færdig 
og blev for første gang taget i brug på 
efterskolen. Bogen består af flere dele, 
som bruges forskelligt af skolens læ-
rere, vejledere og af eleverne selv. En 
stor del af øvelserne handler om ele-
vens fremtid og studievalg, men efter-
skolebogen indeholder også øvelser, 
som skal sikre gode relationer, bl.a. en 

øvelse, hvor eleven skal interviewe sin 
roomie. 

Større ansvar giver større 
ejerskab
Efter nogle småjusteringer er bogen 
igen i spil i dette skoleår, og denne gang 
modtog eleverne hver deres eksemplar 
allerede på første skoledag. 

»Det er en gave til dem, ligesom ef-
terskoleåret er det,« forklarer Charlotte 
Clausen, som underviser på skolens 
kunstlinje, ART. Af samme årsag opbe-
varer eleverne selv deres efterskolebø-
ger, og det giver en stærkere følelse af 
ejerskab. 

»Mange vejledere bakser med, hvor-
dan uddannelsesvejledningen bliver 
gjort til elevernes. Så der ikke bare 

For andet år i træk bruger 
vejledere og kontaktlærere 
på Flakkebjerg Efterskole 
et ganske særligt middel, 
når de skal hjælpe eleverne 
til at træffe deres valg om 
ungdomsuddannelse. To af 
skolens lærere – Charlotte 
Clausen  og Tina Ginne-
rup Jespersen – har nemlig 
lavet en bog med øvelser 
og opgaver, der gør vejled-
ningen mere personlig. Nu 
skal bogen udbredes til flere 
efterskoler

min eFterskolebog… 
…er skrevet af to lærere fra Flakkebjerg Ef-
terskole. Bogen samler en række øvelser, som 
skal få eleverne til at reflektere over, hvem 
de er, og hvad de vil efter efterskolen. Bogen 
kan købes på 
www.minefterskolebog.net 
for 100 kroner. 

//  Det handler om, 
at eleverne skal tage 
ejerskab. Det er 
f.eks. dem selv, der 
skal tage noter til de 
vejledninger, de har 
været til.

TINA GINNERUP JESPERSEN.
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kommer en vejleder og siger: ”Nu skal 
du ønske dig et eller andet, du vil til 
næste år”. Det handler om, at eleverne 
skal tage ejerskab. Det er for eksem-
pel dem selv, der skal tage noter til de 
vejledninger, de har været til,« tilføjer 
Tina Ginnerup Jespersen.

Flere indgange til eleven
Eleverne opfordres desuden til at bruge 
bogen som en mindebog for efterskole-
året, og nogle sider lægger derfor op til 
at blive brugt som dagbog eller som en 
slags blå bog. Der er bl.a. en side, hvor 
eleverne skal lave en liste med deres 
yndlingsmusik, og selvom sider som 
denne især er tiltænkt elevens øjne, kan 
de også med fordel bruges i vejlednin-
gen. 

»Nogle gange kan det godt blive lidt 
kunstigt at sidde og spørge: ”Nå hvor-
dan har du det så?”. Der er jo stor for-
skel på at være 38 år som mig eller 16 
som dem. Sidste år oplevede vi f.eks., at 
en kontaktlærer og en elev ikke havde 
den store relation, men så sagde lære-
ren: ”Hvad med det der musik?”, og så 
åbnede eleven sig ellers bare op, fordi 

læreren fik nævnt et bestemt musik-
nummer. På den måde fik de en kæmpe 
snak, som ikke nødvendigvis var faglig 
eller noget som helst andet, end at de 
to lærte hinanden rigtig godt at kende,« 
forklarer Tina og uddyber:

»Så bogen bliver en åbner for samta-
len.«

Kan bruges i flere 
vejledersituationer
Både hun og Charlotte mener, at det er 
vigtigt, at vejledningen strækker sig ud 
over det strengt faglige, og fordi de me-
get forskellige øvelser er samlet ét sted, 
gør det også samarbejdet mellem kon-
taktlærer og vejleder nemmere. 

»For f.eks. at blive uddannelsesparat-
hedsvurderet skal man se på de sociale, 
personlige og faglige kompetencer, og 
hvis vi går ind og siger det til en elev 
i 10. klasse, så bliver han fuldstændig 
hvid i hovedet. Men i bogen er der et 
værktøj, hvor man kan tale om hver-
dagsudfordringer, og så er der måske 
en elev, som fortæller, at han har svært 
ved at komme op om morgenen. Så 
kan kontaktlæreren hjælpe eleven med 

at finde frem til det, der virker, og ud-
dannelsesvejlederen kan tage snakken 
om, at det kan give problemer på f.eks. 
gymnasiet,« forklarer de to lærere bag 
bogen.

Tilrettelagt efter årets gang
Bogen er desuden tilrettelagt, så øvel-
serne passer til årets begivenheder. 

»De første sider handler om at få lavet 
hurtige, tætte relationer, f.eks. til din 
roomie eller kontaktlærer. Og så er den 
næste del mere udad orienteret. Her er 
der noget om brobygning og om ud-
dannelsesvejledning, som handler om, 
at du finde ud af, hvad du vil – måske 
resten af dit liv, selvom det er lidt stort. 
Du skal i hvert fald finde en ungdoms-
uddannelse. Den sidste del af bogen er 
til mindesamling,« fortæller Charlotte 
Clausen, som bakkes op af kollegaen:

»Så på den måde er der en kontinuer-
lig læringsplan i bogen. Vi har lavet en 
årsplan, som udvikler sig fra mig, der 
er kommet på efterskole, til hvad jeg 
vil, når jeg er færdig,« siger Tina Gin-
nerup Jespersen, som håber, at flere ef-
terskoler vil tage bogen til sig. 

Tina Ginnerup Jespersen er uddannet lærer
Kandidat i International Virksomhedskommunikation
Ansat på Flakkebjerg Efterskole i syv år og er kontaktlæreransvarlig

Charlotte Clausen er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi
Har været efterskolelærer i 14 år, og har tidligere arbejdet som skolevejleder
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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: Center for Livslang Læring og Program for kar-
rierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning.

Den engelske karrierevejlednings-
forsker Dr. Deirdre Hughes sagde 

i et oplæg på en konference om evalu-
ering af vejledning, at hvis vi fra det 
vejledningsfaglige felt vil have indblik 
i og indflydelse på vejledningspolicy, 
så må vi lære at tale og forstå økono-
mernes sprog. Den udtalelse kommer 
til at stå lysende klart, når man sætter 
sig for at læse den publikation, som vi 
omtaler i dette nummer af Vejlederen. 
Så hvis man, som mange andre vejle-
dere, ikke anser økonomiske rationaler 
og argumenter som de vigtigste, når 
man skal afgøre om uddannelse og vej-
ledning er værdifuld, så skal man ruste 
sig med tålmodighed og nysgerrighed 
på vejen igennem de undersøgelser og 
eksperimenter, som bogen tager læse-
ren med på. Både sprog og metoder er 
udfordrende, men interessant al den 
stund, at netop sådanne rationaler i høj 
grad danner ståsted for den politik, der 
aktualiseres på uddannelses- og vej-
ledningsområdet i såvel Danmark som 
internationalt. 

Det er overvejende økonomiske argu-
menter, der bærer reformer og tiltag på 
policy niveau. I Danmark reducerer re-
formerne vejledningen mens de i både 
Norge og Sverige investerer!

Kort sagt – der er ingen vej udenom, 

og det bliver da også hen ad vejen nem-
mere at læse bogens kapitler, når man 
lige får indstillet sig på, at det vil man. 
Og så bliver drivkraften også adgangen 
til nogle interessante informationer, an-
tagelser og fund, som både giver anled-
ning til oplysning og skepsis. 

Bogen er redigeret af Jan Rose Skak-
sen og er bygget op med bidrag af 7 
forskere, som leverer empirisk base-
rede analyser. I første kapitel præsen-
teres den teoretiske ramme, og bogen 
har som mål at analysere og diskutere 
’afkast af uddannelse’ fra både sam-
fundets og individets synsvinkel. Pro-
fessor Torben M. Andersen stiller de 
spørgsmål, som bogen søger at besvare, 
og som vi kender så godt fra såvel po-
litiske som faglige debatter: Bruger vi 
for mange eller for få ressourcer på ud-
dannelse? Er kvaliteten høj nok? Satses 
der på de rigtige uddannelser? Har de 
unge tilstrækkeligt fokus på at vælge 
uddannelser med arbejdsmarkedsre-
levans? Vi oplyses om, at uddannelse i 
Danmark udgør ca. 6,1 % af BNP (det 
tredjehøjeste i OECD, hvor gennem-
snittet er 4,5 % af BNP). Rusland ligger 
lavest med under 4 % og Costa Rica lig-
ger øverst med over 8 %.

Kapitlet afsluttes bl.a. med nogle inte-
ressante betragtninger på den uddan-

Kan uddannelse betale sig

nelsespolitiske diskussion. Det tages 
ofte for givet, at vi kan udpege bestemte 
uddannelser som særligt vigtige. Men 
denne vurdering mangler oftest et blik 
på, hvorvidt de uddannede også opnår 
kvalifikationer, der lader sig bruge an-
dre steder, end der, hvor de var rettet 
mod. Det kaldes i bogen for graden af 
tilpasnings- og substitutionsmulig-
hed. Det giver derfor ikke mening at 
gøre absolutte udsagn om vigtigheden 
af særlige uddannelser. I forhold til et 
vejledningsperspektiv, er det en ret in-
teressant slutning.

Det falder tilbage på forældrene
Hen over to kapitler undersøges dels 
sammenhængen mellem løn og ud-
dannelseslængde og -type samt sam-
menhængen mellem ’evner’, som her 
defineres ved karakterer i gymnasiet 
og løn. Skaksen beskriver, hvordan 
forældres uddannelsesniveau fortsat 
sætter sig igennem hos deres børn. In-
teressant er det, at det beskrives, at selv 
børn af forældre uden videregående 
uddannelse, men med højere karakter-
gennemsnit i gymnasiet ikke opnår så 
højt et uddannelsesniveau, som børn 
med lavere karaktergennemsnit, hvis 
disse har forældre med lang uddan-
nelse. Undersøgelsen viser, at lange 

Hvis du vil forstå det økonomiske rationale, der afgør den aktuelle politik på vejled-
nings- og uddannelsesområdet, bør du læse Jan Rose Skaksen (red.) 2018: ’Afkast af 
uddannelse. Det samfundsmæssige og det individuelle rationale.’, Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, Syddansk Universitetsforlag
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uddannelser generelt medfører højere 
løn og højere beskæftigelsesgrad. Der 
er ifølge forfatterne en tendens til, at 
flere end tidligere generelt tager lange 
uddannelser, men altså stadig med en 
skæv fordeling i forhold til uddannel-
sesniveau hos forældrene. Til trods for, 
at uddannelsespolitiske diskussioner 
har fokuseret på, at det er de tekniske 
og naturvidenskabelige uddannelser, 
der er de vigtigste, så ser det alligevel 
ud til, at der er et fald i andelen af unge 
der vælger disse uddannelser.

I et andet kapitel analyseres det, hvad 
fagvalg betyder for kandidater fra DTU 
og CBS. Det undersøges om nogle fag 
giver en større sandsynlighed for høj 
løn og besættelse af lederstillinger end 
andre. Vi introduceres til begrebet pro-
duktionsværdi og forbrugsværdi af ud-
dannelse. Hvor produktionsværdien er 
løn, så handler forbrugsværdien af en 
uddannelse om at der kan være andre 
goder ved en særlig uddannelse, end 
det rent økonomiske. Måske vil en in-
geniør opnå en højere livsindkomst 
end en humanist. Men opnår humani-
sten en højere personlig forbrugsbrugs-
værdi af sin uddannelse? Forbrugsvær-
di er alt det, der ikke har med penge at 
gøre f.eks. et mere interessant job, mere 
prestige, mindre stress, mere fritid el-
ler noget andet. Undersøgelsen peger 
i øvrigt på, at ikke kun studievalg, 
men også fagvalg har stor betydning 
for såvel indkomstniveau som chance 
for en ledelseskarriere. Der kan ifølge 
økonomiske studier være lige så store 
lønforskelle mellem forskellige lange 
uddannelser som mellem forskellige 
uddannelsesniveauer.

Effekten af uddannelse
Et kapitel undersøger, hvad det betyder 
for andre medarbejderes produktivitet, 
når virksomheden ansætter en højtud-
dannet, og i hvor høj grad uddannede 
finder arbejde under det niveau, deres 
uddannelse tilsiger.

Endelig analyseres det, hvad der ville 
give den højeste økonomiske tilvækst: 
At 10.000 personer løftes i uddannel-

sesniveau, eller at 10.000 kandidater i 
stedet for humaniora vælger en inge-
niøruddannelse. Analysen her viser, at 
hvis 10.000 flere personer får en uddan-
nelse ud over grundskolen, eller hvis 
10.000 personer med videregående ud-
dannelse får en teknisk i stedet for en 
humanistisk uddannelse, vil BNP stige 
med ca. 100. 000 kr. pr. person, der æn-
drer uddannelse. Det er interessant, at 
ændringer i uddannelse både i niveau 
og sammensætning synes at have så 
ensartede effekter.

Økonomisk rationale
Økonomi er som mange politiske ud-
sagn ellers kan foregive IKKE en eksakt 
videnskab. Det fremgår flere steder i 
bogen, at forskerne må tage nogle for-
behold i forhold til at forfølge kausalitet 
og dermed entydige svar på de spørgs-
mål, der stilles i bogen. Et eksempel på 
dette finder vi i kapitlerne, der handler 
om fagvalgs betydning. I konklusionen 
hedder det:

”Information om betydningen af fag-
sammensætningen er afgørende for et 
velinformeret valg for den studerende. 
Oplysningen kan være med til at kaste 
lys over hvilke områder virksomhe-
derne efterspørger mest, og dermed er 
villige til at betale højere løn for. Denne 
information kan de studerende bruge 
til at optimere deres fagsammensæt-
ninger ift. deres karrieremuligheder.” 
(s. 88)

En tilføjende konklusion i dette kapi-
tel lyder:

”En begrænsning for dette kapitels 
analyser er, at de estimerede effekter 
ikke nødvendigvis er kausale. Som 
nævnt i indledningen, kan det ikke ude-
lukkes, at sammenhængene kan være 
skabt af uobserveret variation i de stu-
derendes evner eller motivation.” (s. 88)

3 X R  ANMELDER

Og det er måske netop en svaghed 
ved bogens analyser set i forhold til at 
skulle bidrage til karrierevejledning. 
For hvad betyder det for den enkelte 
’at optimere sine karrieremuligheder’? 
Bogens titel: ’Afkast af uddannelse. Det 
samfundsmæssige og det individuelle 
rationale’ er måske lidt misvisende. For 
er der ikke snarere tale om ’det økono-
miske rationale’, som ikke nødvendig-
vis formår, at medregne ’uobserverede 
variationer’ eller blot alt det irrationel-
le, som også spiller ind på karrierevalg 
– både på samfunds- og individniveau.

Social retfærdighed
For os, der arbejder med vejledning 
bliver denne bog interessant, fordi den 
både bekræfter og udfordrer de økono-
miske rationaler, som mange forventer, 
at vejledere inddrager i deres arbejde, 
og som de vejledte selvfølgelig også 
møder i den samfundsmæssige debat 
om uddannelse. Det er vigtig viden 
for også at kunne sætte et kritisk blik 
på det økonomiske sprog og rationaler. 
Det giver bogen et indblik i, selvom det 
sine steder i bogen virkelig kan være op 
ad bakke at læse det til tider eksklude-
rende sprog for ’ikke økonomer’. Hvis 
man skulle finde bakken for stejl, så 
får man som læser en tilgængelig sam-
menfatning i sidste kapitel leveret af 
redaktøren Jan Rose Skaksen. Det er et 
godt sted at starte.

Hvis det antages, at vejledning kan med-
virke til at øge social retfærdighed, så kan 
der faktisk også hentes belæg herfor i bo-
gen. En afsluttende pointe, der skrives 
frem er, at hvis flere får mere uddannelse, 
så bidrager dette til at mindske ulighed ge-
nerelt i samfundet. Man kan så stille sig 
mere eller mindre undrende over for vejen 
ad hvilken, der nås frem til argumenterne 
og måske mest af alt, at individet i denne 
sammenhæng bliver til ’human kapital’. 
Til gengæld åbner nogle af bogens analy-
ser også op for, at individet forvalter deres 
egen humane kapital forskelligt i forhold til 
den måde, de ønsker at leve deres liv på. 

Link til publikationen som kan downloades gratis: 
https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2018/01/Afkast-af-uddannelse-Det-samfundsmæssige-og-individuelle-rationale.pdf
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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

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-
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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

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 // 
CHARLOTTE KNAGH TROJAHN, 
STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDER PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 
OG MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Hurra! 
De unge er ikke dovne

//  Motivation og viden er 
vigtigt, men det er letheden, 
der rykker mest.

VEJLEDEREN 31

I universitetsvejledningen fylder spørgsmålet om, hvorfor 
de studerende ikke kommer til vores arrangementer meget. 

Faktisk tror jeg ikke, at jeg har været til én eneste temadag el-
ler netværksmøde uden at denne problemstilling dukker op. 
Nu sidder du måske og tænker: Ja, men det er jo så nok bare, 
fordi det er kedelige arrangementer eller at der ikke er noget 
kage. 

Men alle tænkelige varianter er prøvet af: Kagen er fordob-
let, der har været musik, det har været et kort arrangement 
m.m. Til sidst er man næsten tilbøjelig til at tænke, at denne 
generation af studerende bare er dovne eller ignorante. 

En meget ufrugtbar tanke. Derfor var det også befriende, 
da jeg i januar var til en netværksdag med mine fantastiske 
kollegaer fra resten af KU om emnet NUDGING, eller ad-
færdsdesign, som vores oplægs-
holder foretrak at kalde det. 

Her blev det nemlig tydeligt, at 
inden for denne teoriramme er 
den nye generation studerende 
ikke mere dovne end alle os an-
dre, hvor lethed og mentalt over-
skud også betyder noget for vores 
modtagelighed.

Et af hovedbudskaberne for dagen var: At vi skal gøre det 
let. Som oplægsholderen sagde: Motivation og viden er vig-
tigt, men det er letheden, der rykker mest. Herefter fulgte et 
illustrativt eksempel fra en konference om indeklima, hvor 
en forsker fortalte, hvor godt det er at lufte ud. Du skal bare 
lufte ud 5 gange om dagen, så undgår dine børn at få astma. 
Efter oplægget havde deltagerne fået stor viden om emnet og 
var også blevet pænt motiveret (hvem vil ikke gerne undgå at 
give sine børn astma?). Men hvor mange går hjem og ændrer 

praksis, så de nu lufter ud 5 gange om dagen? Ville du? Jeg 
ville helt sikkert ikke. Det skyldes, at selvom jeg er motiveret, 
og har den fornødne viden, så er det ikke særlig attraktivt for 
mig at kaste mig over en ny og ”besværlig” adfærdsændring, 
der helt sikkert er nummer 11 på listen over andre ting, jeg 
burde gøre (spise mere broccoli, løbe en tur etc.). 

En anden pointe er, at man Inden for nudging opererer med 
2 tanke-systemer (1 og 2). System 2 er det rationelle, dér hvor 
de reflekterede valg finder sted, og hvor viden og motivation 
kan drive en til en adfærdsændring. I de vestlige samfund 
har en vi konsensus om, at det er dette system, der skal ligge 
til grund for vores handlinger, men faktisk bruger vi det kun 
ca. 5-10% af vores tid. Resten af tiden er vi i system 1, hvor der 
træffes hurtige beslutninger, handlinger der er lette foretræk-

kes og vi ofte at have et svar på alt, 
selvom vi kun har fået få oplysnin-
ger. Her er vi ca. 90-95% af tiden. 
Hvis vi bilder os andet ind er det, 
fordi vi tit efterrationaliserer på vo-
res intuitive handlinger. 

Når båndet i system 2 er fyldt op, 
bruger vi i stedet system 1. Også 
når det kommer til store beslutnin-

ger som skilsmisse, studievalg m.m.  Med dette in mente kan 
vi ånde lettede op: De studerende er hverken dovne eller uin-
teresserede. De er faktisk bare som mennesker er flest: over-
belastet i system 2 og hoveddelen af tiden i system 1. Pyha. 

I min og mine kollegaers vejledning har det givet anled-
ning til en snak om, hvordan vi gør vores viden og arrange-
menter ”lette” at gå til, og hvordan vi undgår at blive num-
mer 11 på listen. Hvordan kunne det gøres hos jer?
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PRØV FØR DU VÆLGER
Eleven kan vælge en af følgende faglinjer på forskellige niveauer: 
Håndværk • Gamedesign • Design • Sundhed, omsorg, pædagogik 
• Event • Turisme • Gastronomi • Hest • Landbrug

Erhvervslinje 
Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål  
og videre på EUD eller EUX

10. klasse 
Når der lige behøves et boost i en anderledes praktisk og kreativ  
10. klasse inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX 

Akademilinje 
Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer  
– og at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse

Joblinje 
Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er  
at blive klar til et ufaglært job

Mulighed for mentorordning fra 16 år  
og enkeltfag i dansk og matematik

Frie Fagskoler er 
erhvervsrettede og 
virkelighedsnære kostskoler 
for unge med praktiskfaglige 
interesser.

DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL


