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Vi håber også, at der ændres radikalt i de nationale tests 
med de fejl og bias, der er i dem, og i UPVen med dens kon-
tekstbundethed og normativitet – hvis de da ikke skal afskaf-
fes helt eller erstattes af nye og bedre systemer.

Forståelsespapiret er ikke så detaljeret, at vi kan ses, hvad 
regeringens planer er for vejledningsområdet, hvis der er 
nogen. Og i skrivende stund kan Team Vejledning og Over-
gange, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervis-

ningsministeriet ikke give nogen bud 
på ministerens planer. Vi ser frem til, 
at undervisningsministeren og ud-
dannelsesministeren forhåbentlig vil 
lytte til det Tænketanksudspil, som 
UU Danmarks og Rie Thomsen har ta-
get initiativ til, og som et bredt felt af 
vejledningsaktører står bag. Og vi vil 
opfordre ministrene til at tage imod 
idéer og råd fra vejlederforeninger og 
vejledningspraksis, dvs. uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledere, både 
fra gennemførelsesvejledere ude på 

uddannelsesinstitutionerne og fra vejledere i UU/KUI, Stu-
dievalg, eVejledning og andre vejledningsinstitutioner.

Se: ”Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, 
SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark”

VEJLEDEREN #3
September / oktober 2019

UDGIVER
Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org

FORMAND
Carla Tønder Jessing
formand@danmarksvejlederforening.dk
Tlf. 25612471

REDAKTION
Torben Elsig-Pedersen (ansv.)
Magasinhuset. www.magasinhuset.dk
redaktionen@magasinhuset.dk
Tlf. 40945740

Det er opløftende for uddannelsesverdenen, at regeringen 
og dens støttepartier i deres ’forståelsespapir’ skriver, at 

regeringen vil  

•	 	Afskaffe	omprioriteringsbidraget,	dvs.	stoppe	de	årlige	
nedskæringer på uddannelsesområdet

• Sikre praktikpladser
• Tage initiativ til en meritreform
•  Mindske præstationskulturen –  

karaktererne skal fylde mindre
•	 Afskaffe	uddannelsesloftet

Det indgår også i regeringens og støt-
tepartiernes ønsker, at de nationale 
tests	 skal	ændres	 eller	 helt	 afskaffes,	
og at der skal ses kritisk på UPVen/
uddannelsesparathedsvurderingen.

Vi vil glæde os til at se disse inten-
tioner gjort til virkelighed. Opgaven 
er stor – der har eksempelvis været 
mange	 tidligere	 planer	 om	 at	 skaffe	
praktikpladser til alle unge, der mangler en plads for at kunne 
fuldføre en erhvervsuddannelse, uden at det er lykkedes. Men 
det er entydigt positivt, at nedskæringerne på uddannelserne 
standses	og	uddannelsesloftet	afskaffes	og	dermed	de	forrin-
gelser på undervisningstimer, faglig vejledning og mulighe-
der for uddannelsesskift, der er sket gennem en årrække.

FORMANDENS HJØRNE

TEKST  // 
CARLA TØNDER JESSING 
FORMAND FOR DANMARKS VEJLEDERFORENING

BLADUDVALG
Helene Valgreen (formand)
Anette Jochumsen
Maria Jorsal
Christina Rath
Karina Meinecke

SKRIBENTER 
Randi Skovhus
Rie Thomsen
Rita Buhl
Torben Elsig-Pedersen
Carla Tønder Jessing
Kim Andersen
Bo Klindt Poulsen
Inger-Lisa Vanja Lund Petersen
Helle Overballe Mogensen
Karin Overballe

ABONNEMENT
Marie Nordskov Nielsen
marie.nordskov.nielsen@sol.dk
Tlf. 22834072

ANNONCER
AC-AMS Media ApS, 
Allan Christensen 
Tlf. 21725939 eller 61142530
ac@ac-annoncer.dk

LAYOUT
Kim Jønsson, Magasinhuset

WEB
Stine Valgreen 
stine@danmarksvejlederforening.dk

UDGIVELSER
#1: 27. februar 2019
#2: 27. maj 2019
#3: 24. septamber 2019
#4: 3. december 2019

Deadline ca. tre uger før udgivelse.
ISSN-nr.: 1604-584X

TRYK 
Specialtrykkeriet Arco

FORSIDEILLUSTRATION:
Sidse Elsig

Mens vi venter på den nye 
regerings vejledningspolitik …

>>  Vi vil opfordre 
ministrene til at tage 
imod idéer og råd fra 
vejlederforeninger og 
vejledningspraksis.
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

>>  Det kan lyde paradoksalt, 
at mange studerende relaterer 
deres stress-følelse til tidspres, 
når vi ved, at aktivitetsniveauet 
på læsesalene ikke svarer til en 
fuldtidsstilling. Men følelsen af 
stress er en kompleks sag, og 
de studerende, der oplever 
stress, reagerer formentligt 
meget forskelligt.

BJARKE HARTKOPF, CHEFKONSULENT, EVA .

UU Danmark 
gifter sig med KL
Går alt efter planen, så ender organisationen UU 
Danmark med at blive et center under Kommunernes 
Landsforening. Partnerne har arbejdet på konstrukti-
onen i nogen tid, og formanden for UU Danmark, An-
ders Ladegaard, forventer nu, at en model for samar-
bejdet vil være på plads i løbet af september. Så venter 
blot en godkendelse i KL’s administrative og politiske 
ledelse og en vedtagelse på en ekstraordinær general-
forsamling i UU Danmark sidst på året.

Efter planen skal det nye set up være køreklart fra 
årsskiftet.

KL er kommunernes fælles talerør og balancerer 
ofte de forskelligartede synspunkter i stor konsensus. 
UU Danmark vil som en del af denne konstruktion få 
en ny rolle fremadrettet.
»KL	 har	 flere	 muskler	 end	 UU	 Danmark,	 så	 det	

handler om at vi kan styrke den fælles muskelmasse. 
For os handler det fortsat om uddannelsesvejledning, 
hvor vi i KL kan bidrage med at lægge politikområ-
derne godt til rette, men hvor det så bliver KL som 
organisation, der går i byen med budskaberne,« siger 
Anders Ladegaard.

Virtual Reality  
mod social angst
Silkeborg Kommune bruger Virtual Reality til at hjælpe unge med 
social angst. Det er nu blevet belønnet med Hverdagsinnovations-
prisen, en ny innovationspris for den offentlige sektor.

De daglige gøremål i hverdagen, såsom at købe ind i supermarke-
det, tage bussen eller gå på arbejde, er for psykisk sårbare unge ikke 
lige så overkommelige som for andre. For personer med eksem-
pelvis social angst er en tur i supermarkedet både skræmmende og 
uoverskuelig, fordi de skal begå sig blandt mange andre mennesker. 
Det har derfor stor indvirkning på deres hverdag 
og livskvalitet.

I Silkeborg Kommune 
har man udviklet fire 
Virtual Reality-film, 
hvor sårbare unge på 
botilbuddet H.C. Bran-
ners Vej – i trygge ram-
mer – kan blive trænet i 
at gå i supermarkedet og 
udfordre angsten. Med 
VR-brillerne på kan de 
unge træne at stå i kø 
og blive mødt af kasse-
medarbejderen – men 
med nem mulighed for at 
afbryde forløbet, hvis det bliver for 
udfordrende. En medarbejder er med, 
når der trænes med VR-brillerne, og har 
mulighed for at vælge filmens forløb ud fra de 
unges reaktioner og tale med dem under træ-
ningen.

Hands-on Camps 
skal friste flere til at 
vælge håndværksfag
Vælg	et	 fag,	du	gerne	vil	kende	mere	 til	og	flyt	så	på	kost-
skole i op til en uge og fordyb dig i faget sammen med andre 
unge med samme interesser. Sådan lyder tilbuddet fra Frie 
Fagskoler, som driver fagkostskoler landet over. Gennem 
et nyt  tre-årigt projekt, med støtte fra Nordea-fonden, kan 
store grundskoleelever komme på kostskole-camps for at få 
en smagsprøve på håndværksfag som kok, smed eller game-
designer. Initiativet er et forsøg på at bryde med, at mange 
unge vælger gymnasiet per automatik uden at kende til al-
ternativerne.

Foto: Colourbox
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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. december 2019
ucsyd.dk/duek

ucsyd.dk/videreuddannelse



SIDEN SIDST

Ledige med særlige 
behov ud på 
arbejdsmarkedet
Mange	danskere	kommer	kun	i	job,	fordi	der	findes	særlige	
beskæftigelsesforløb, som tager højde for netop deres særlige 
udfordringer. To succesfulde projekter går nu i samarbejde 
om at sikre netop disse borgere endnu bedre vilkår. Succesen 
bliver dobbelt, for masser af virksomheder mangler arbejds-
kraft.

Det drejer sig om beskæftigelsesindsatsen KLAPjob, under 
Landsforeningen LEV, og KLAR TIL START, under FONDEN 
UNGES. KLAPjob formidler job til mennesker med udvik-
lingshandicap og andre kognitive udfordringer, der har lyst 
til at arbejde, mens KLAR TIL START er et håndholdt op-
kvalificerings-	og	uddannelsesforløb	med	 fokus	på	borgere	
med autisme og lignende kognitive udfordringer, der som 
udgangspunkt ikke har arbejdsevne, men har et ønske om at 
komme i arbejde.

»En af de store udfordringer for de borgere, vi hjælper, er, 
at de ikke passer ind i de almindelige kategorier af arbejdssø-
gende,« fortæller Tine Stampe, projektchef i Landsforeningen 
LEV. »Vi hjælper en meget stor målgruppe, der grundlæggen-
de er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, hvis deres for-
skellige skånehensyn bliver håndteret. Til de borgere, der har 
lyst til et uddannelses- og træningsforløb, inden de starter på 
arbejdsmarkedet, vil vi gerne anbefale kompetente partnere, 
der er specialister på dette. Her er KLAR TIL START et godt 
tilbud.«

Nyt råd skal sikre flere 
kvinder i IT og tech

I 2030 vil vi mangle op mod 19.000 IT-specialister i Danmark 
ifølge IT-branchens egen vurdering. Og i en branche, hvor 76 
% er mænd, så er det især kvinderne, der udgør et rekrutte-
ringspotentiale, hvis vi skal vende udviklingen. Manglen på 
vigtige kompetencer og en mere mangfoldig arbejdsstyrke, 
risikerer nemlig at gå ud over dansk værdi- og jobskabelse, 
samt	vores	evne	til	at	finde	bæredygtige	 løsninger	på	sam-
fundsproblemer. Derfor har HK/Privat lanceret et IT-Kvin-
deråd. For det har konsekvenser for både den enkelte kvinde, 
virksomhederne og samfundet, når kun 24 % af de beskæfti-
gede i IT-branchen er kvinder.

Stina Vrang Elias, direktør i DEA, og Simon Tøgern, formand i HK/Privat, deler 
formandskabet i IT-Kvinderådet. Foto: Lisbeth Holten.

Kollegie for unge 
med autisme
 
Skanderborg Kommune har åbnet et kollegie med plads til 
12 unge med autisme. Det er et af de første af sin slags i 
Danmark med en unik kombination af bo-, uddannelses- og 
erhvervstræning. 

Det særlige ved kollegiet er, at der tilbydes vejledning, 
mentorforløb samt beskæftigelses- og uddannelsesrettet 
undervisning som en del af det, at bo på kollegiet. Ud over 
de 12 unge, som visiteres til lejlighederne, kommer kollegiet 
også til at huse to unge studerende, som har interesse og lyst 
til at støtte op om det aktive ungdomsliv på kollegiet.
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SIDEN SIDST

Censorer til de social- og samfundsfaglige 
diplomuddannelser
Der skal beskikkes censorer til de social- og samfundsfaglige diplomuddannelser.
Censorerne beskikkes af Uddannelses- og Forskningsministeriet for en fireårig periode fra 1. april 
2020 til 31. marts 2024. 
Censorkorpset skal dække de fagområder og de ansættelsesområder, uddannelserne retter sig 
imod, og består af såvel censorer fra de institutioner, der gennemfører uddannelserne, som cen-
sorer, der repræsenterer de aftagerområder, som uddannelserne retter sig imod.
De social- og samfundsfaglige diplomuddannelser omfatter:

•    Den sociale diplomuddannelse
•    Diplomuddannelse i beskæftigelse
•    Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis
•    Diplomuddannelse i kriminologi
•    Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
•    Diplomuddannelse i socialformidling
•    Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Censorerne medvirker som bedømmere ved uddannelsernes prøver og skal have en bred faglig 
praktisk og teoretisk viden og erfaring med fagenes og uddannelsernes udvikling.
Du ansøger om at blive censor senest 30. oktober 2019.
Du søger om beskikkelse via www.censor-it.dk ved at følge vejledningen på hjemmesiden.

Hver tredje nye 
studerende føler sig 
meget stresset
Et halvt år inde i uddannelsen føler hver tredje studerende 
sig meget stresset. Og det er særligt kvinder og studerende 
uden social støtte, der føler sig stressede. Det viser en under-
søgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

»Flere andre undersøgelser peger på, at pres og stress 
blandt unge er stigende. Vores undersøgelse bekræfter, at der 
faktisk er en høj andel studerende, som føler sig stressede«, 
forklarer chefkonsulent Bjarke Hartkopf fra EVA.

Men følelsen af stress er ikke den eneste udfordring, som 
disse studerende står med: Stressede studerende oplever 
også mindre støtte fra medstuderende, ligesom de i mindre 
grad end andre studerende oplever, at underviserne er til-
gængelige.

»Det viser, at studerende, der føler sig stressede, typisk 
også oplever udfordringer i relation til både medstuderende 
og undervisere. Og det kan være nyttig viden, hvis man som 
uddannelsesinstitution vil hjælpe de stressede studerende,« 
siger han.

Studerende, der føler sig stressede, oplever også ofte en 
dalende motivation for at studere, ligesom de har en øget 
risiko for frafald.

30.069 elever går på efterskole 
i år. Det er ny rekord.

Studievalg efter 
faglig interesse 
mindsker risikoen 
for frafald
Unge, som vælger studie på baggrund af faglig interesse, har 
seks procentpoint lavere risiko for at falde fra deres uddan-
nelse i løbet af det første studieår sammenlignet med unge, 
som i mindre grad angiver faglig interesse som begrundelse 
for deres studievalg. Vælger de unge derimod studie for at 
gøre familien glad og stolt, har de to procentpoint større ri-
siko for at falde fra i løbet af det første år på uddannelsen. 
Det viser en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Analysen viser også, at unge, der vælger studie ud fra fag-
lig interesse, både er mere afklarede med deres studievalg og 
mere motiverede for at starte på deres uddannelse, sammen-
lignet med unge, der i mindre grad begrunder deres studie-
valg med faglig interesse.
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TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

POLITIK & PRAKSIS

Da loven om en samlet kommunal 
ungeindsats trådte i kraft 1. august 

skete det i Københavns Kommune med 
et uheldigt sammenfald af store foran-
dringer og truende besparelser på hele 
vejledningsområdet. Samtidig vælter 
det ind med unge, som hører ind under 
målgruppen.

Det bekymrer Sussie Johansen, til-
lidsrepræsentant i UU København. 
Optakten er ellers, trods kommunalt 
bureaukrati, forløbet nogenlunde rolig, 
hvor tre forvaltninger på tværs af be-
skæftigelse, socialområde og børn-og 
unge aftalte det nye samarbejde med 
en intention om en gradvis opstart på 
opgaverne. Men da medarbejderne 
kom fra ferie omkring 1. august blev de 
mødt med et brag af en udfordring.

»Det vælter ind med unge, som hører 
til i målgruppen, og det slår bunden 
ud af de ressourcer, vi har til rådighed. 
Bare	det	at	definere,	hvem	der	hører	til	
i målgruppen for den kommunale un-
geindsats er et stort arbejde for med-
arbejderne i de tre forvaltninger, som 
nu skal arbejde sammen om opgaven,« 
siger Sussie Johansen, og fortæller at 
medarbejderne er slået bag over af det 
stigende antal unge, og af aftaler som 
ikke fungerer i praksis.

Gode intentioner blev til 
spareøvelse
Den kommunale ungeindsats (KUI) 
er en udløber af ekspertgruppen om 
”Bedre veje til en ungdomsuddan-
nelse”, som i 2017 kom med forslag om 
oprettelse af FGU og en ny kommunal 
ungeindsats. Forslagene blev senere til 

ny lovgivning, som trådte i kraft ved 
skoleårets start.

Da ekspertgruppen med rektor Ste-
fan	Hermann	 i	 spidsen	 afleverede	de-
res rapport var det med et ønske om 
mere gennemskuelighed for de unge. 
Det lå ikke i kortene, at der var tale om 
en spareøvelse.

Men en presset kommunal økonomi 
har	 flere	 steder	 ført	 til	 et	 pres	 på	 det	
serviceniveau, som UU kan levere 
rundt om i landet. Og særligt store be-
sparelser ligger og lurer i UU Køben-
havn. Børne- og ungeforvaltningen i 
Københavns Kommune hyrede i 2018 
konsulent- og revisionshuset Deloitte 
til	 en	 analyse,	 der	 skulle	 identificere	
besparelser for 67 mio. kr. på en række 
bydækkende enheder inden for børne- 
og ungeområdet. Den endelige rapport 
pegede på et besparelsespotentiale på 
mellem 33 og 80 mio. kroner alt efter, 
hvor hårdt politikerne ville gå til sagen. 
Alene Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning blev præsenteret for et bespa-
relsespotentiale på mellem 11,8 og 21,4 
mio. kr. ud af et budget på knap 86 mil-
lioner kroner. Ikke alle besparelsesfor-
slag er sat i værk, men konsekvensen 
er, sammen med igangsætningen af 
både den kommunale ungeindsats og 
FGU, særdeles mærkbare.

Magasinet Vejlederen har forsøgt 
at få kommentarer fra medarbejdere, 
der sidder tæt på udfordringerne. Fru-
strationen omkring forandringerne er 
mærkbare, men ingen af dem, redak-
tionen har kontaktet – udover tillidsre-
præsentanten – har haft lyst til at stille 
op til interview. Ledelsen er ligeledes 

Kommunal ungeindsats presses af 
besparelser og flere unge i målgruppen
Flere unge i målgruppen for den nye kommunale ungeindsats 
kombineret med besparelser og store organisatoriske forandringer 
skaber tumultariske tilstande i Hovedstaden

Folketinget indgik i efteråret 2017 
”Aftale om bedre veje til uddan-
nelse eller job”, som blandt andet 
giver kommunerne en pligt til at 
etablere en sammenhængende 
ungeindsats på tværs af uddannel-
ses-, beskæftigelses- og socialind-
satsen for unge under 25 år uden 
en ungdomsuddannelse. 

Kravet om en sammenhængende 
kommunal ungeindsats trådte i 
kraft 1. august. 

Formålet er at forenkle og styrke 
indsatsen over for de unge, der 
ikke tager den direkte vej efter 
grundskolen.

Den unge og den unges forældre 
skal møde kommunen som én 
samlet instans på tværs af kom-
munale opgaver.

Én gennemgående kontaktperso-
nen skal give de unge oplevelsen 
af at have én kontakt til kom-
munen.

Kommunen får kompetence til at 
lave målgruppevurdering til den 
nye Forberedende Grunduddan-
nelse (FGU).
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POLITIK & PRAKSIS

tilbageholden med kommentarer.
Centerchef for UU København Peter 

Schantz synes, det er for tidligt at kom-
mentere	 på	 effekten	 af	 den	 koordine-
rende ungeindsats (KUI) og FGU, som 
på grund af en række praktiske forhold 
har haft startvanskeligheder.

»Det er klart det påvirker vores med-
arbejdere med en ny struktur og med 
et it-system, som ikke er færdigudvik-
let i forhold til FGU – og andre forhold. 
Derfor har vi også både opstart af FGU 
og KUI som faste punkter på vores af-
delings-, leder- og MEDmøder, for vi 
er meget opmærksomme på, at det er 
vigtigt, at vi taler om det med medar-
bejderne. Desuden er vi i løbende dia-
log med de forskellige samarbejdspart-
nere, vi har i forbindelse med ”alt det 
nye”. Og der er tale om meget nyt, som 
selvfølgelig påvirker medarbejdernes 
dagligdag, vi er på vej fra teori til prak-
sis. Men der er ikke tvivl om, at det der 
arbejdes for – bedre koordinering mel-
lem samarbejdspartnere - er et vigtigt 
skridt	på	vejen	mod	at	hjælpe	flere	ud-
satte unge.«

Det halter med styringen
Deloitte har beregnet sparepotentialet 
i København ud fra sammenligninger 
med Odense, Aarhus og Aalborg og 
konkluderer, at udgifterne i Hovedsta-
den ”er relativt høje sammenlignet med 
tilsvarende store kommuner”. Det kon-
kluderes, at forskellen kan skyldes så-
vel et ”højere serviceniveau såvel som 
en	mindre	 effektiv	 styring	 og	 tilrette-
læggelse af arbejdsopgaver og kapaci-
tetsudnyttelse.”

>>  Vi ved vel reelt ikke om alle får den 
vejledning, de skal have. Loven trådte først 
i kraft 1. august, og jeg er helt overbevist 
om, at det bliver en smule humplet for 
både de unge og for medarbejderne her i 
starten.

SUSSIE JOHANSEN , 
T ILLIDSREPR ÆSENTANT I UU KØBENHAVN

Sussie Johansen har svært ved at 
genkende billedet af et overforbrug til 
kerneopgaven i form af vejledning af 
de unge.
»Vi	får	nye	opgaver	og	flere	unge,	og	

vi fornemmer klart, at vi i forvejen er 
bagud på ressourcer. Nu står vi så oven 
i forandringerne til at miste 10-15 års-
værk over de kommende tre år. Indfø-
relsen af den kommunale ungeindsats 
skulle være omkostningsneutral, men 
reelt oplever vi, at der kom en stor spa-

reøvelse oven i,« siger hun.
UU København har som andre steder 

i landet skulle skabe et nyt samarbejde 
med socialrådgivere, støttekontakt-
personer, psykologer, sagsbehandlere 
og lærere på tværs af tre forvaltninger 
som led i den kommunale unge indsats.

Er der en pauseknap?
Forberedelsen af dette samarbejde på 
tværs af tre forskellige forvaltnings-
mæssige kulturer har ikke været nem. 

Intentionen er god, men gennemførelsen noget tumultarisk, siger Sussie Johansen 
om den kommunale ungeindsats.

>>>
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POLITIK & PRAKSIS

Perioden op til 1. august har været præ-
get af mange møder, hvor både med-
arbejdere og chefer skulle til at tænke 
på nye måder. Samtidig har UU afgivet 
vejledere til FGU-området.

»Når der så oven i alt dette kommer 
besparelser, er det ikke den bedste 
stemning at skabe forandringer på,« 
siger Sussie Johansen, som betegner 
hverdagen som ”tumultarisk”, fordi 
der skal omstruktureres og skabes nye 
samarbejdsmønstre.

»Og det sker samtidig med en bag-
vedliggende dagsorden om store be-
sparelser. Man får lyst til at lede efter 
en pauseknap, for vi har også stadig 
flere	unge,	som	har	brug	for	vejledning	
og sagsbehandling,« siger tillidsrepræ-
sentanten.

Størrelsen betyder noget
Udfordringerne i Hovedstaden hæn-
ger nært sammen med kommunens 
størrelse. Der er omkring 130 ansatte 
i UU Hovedstaden, hvoraf omkring et 
hundrede er vejledere. Lederne har ual-
mindeligt travlt med møder på tværs af 
socialforvaltning, beskæftigelsesfor-
valg og børn og unge forvaltningen.

»Det er sikkert lettere at samarbejde i 
en mindre kommune, hvor det er nem-
mere at kende hinanden og hvor man 
måske fysisk sidder sammen. Men det 
er	 sværere	 at	 finde	 fælles	 fodslag	 i	 en	
så stor kommune og der er mere bu-
reaukrati,« siger Sussie Johansen, der 
som tillidsrepræsentant for de læreror-
ganiserede i UU København hører om 
forholdene landet over, når hun er til 
regionsmøder med hendes kolleger fra 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 

Men især i Hovedstanden møder hun 
kolleger,	der	har	svært	ved	at	finde	en	
grimasse, der passer til de nye udfor-
dringer.

Sussie Johansen bakker dog op om 
intentionen i den kommunale ungeind-
sats.

»Det giver god mening med den lov 
og ønsket om at sikre én kontaktperson 
til den enkelte unge. Men processen 
frem mod at få det til at lykkes er ikke 
simpel. Det er svært at få til at fungere 
på tværs af forvaltninger i en så stor 
kommune. På sigt tror jeg da, at det 
bliver godt for de unge,« lyder det fra 
Sussie Johansen.

Kan falde mellem to stole
Men hun frygter, at ikke alle får den 
hjælp og vejledning, de har brug for her 
i opstartsfasen.

»Vi vil gerne få det til at lykkes, jeg 
synes	 alle	 er	fleksible,	men	der	mang-
ler hænder til at løfte opgaven,« siger 
Sussie Johansen. »Min frygt er, at nogle 
unge risikerer at falde imellem to stole 
her i den første fase.«
En	del	af	udfordringerne	er	at	define-

re de unge i målgruppen for den kom-
munale ungeindsats, ligesom det er 
vanskeligt at få ønsket om én indgang 
for den unge til at fungere i en kom-
mune	med	en	stor	geografi.

»Det vil være nemmere i en lille kom-
mune med det hele samlet på et cam-
pus. Her er vi spredt over et stort om-
råde.«

Så om alle unge får den vejledning, 
de er tiltænkt i forhold til intentionerne, 
er et åbent spørgsmål.

»Vi ved vel reelt ikke om alle får den 
vejledning, de skal have. Loven trådte 
først i kraft 1. august, og jeg er helt 
overbevist om, at det bliver en smule 
humplet for både de unge og for med-
arbejderne her i starten.«

>>  Min frygt er, at 
nogle unge risikerer 
at falde imellem 
to stole her i den 
første fase.
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UNGEINDSATS

Alt er i proces. Det er ifølge formanden for UU Danmark, 
Anders Ladegaard, nok det mest rammende udtryk for, 

hvordan det går rundt om i landets 98 kommuner med im-
plementeringen af både FGU institutionerne og den kommu-
nale ungeindsats.

»Der er tale om et indkøringsår, hvor både FGU in-
stitutioner og kommuner er i proces med at lægge nye 
linjer, udarbejde planer, skabe nye samarbejdsproce-
durer og få overblik over, hvad man skal bevare og 
hvad man skal skabe af nyt,« siger Aners Ladegaard.

UU Danmark har et skarpt øje på, hvordan kom-
munerne opretholder den vejledningsfaglighed, 
der hidtil har ligger i UU Centrene og som qua 
den kommunale ungeindsats nogle steder kom-
mer til at ligge som en del af et tværfagligt sam-
arbejde på tværs af forvaltninger.

»Udfordringen mange steder er at få de kom-
munale forskelligheder i forvaltningerne til 
at blive en fælles styrke. Nogle vil opleve 
at vejledingsfagligheden kommer un-
der pres, fordi man nu skal referere til 
en anden forvaltning og til en anden 
chef, der måske ikke ved så meget om 
vejledning, men måske har en anden 
faglig baggrund. På den måde oplever 
nogle, at der opstår et krydspres,« siger 
Anders Ladegaard.

Baggrunden er, at forandringerne gribes 
meget forskelligt an fra kommune til kom-
mune. Nogle steder opbygges det nye med ud-
gangspunkt i vejledning og UU Centre. Andre 
steder opstår nye enheder. 

»Der er ikke én model, men mange modeller 
i spil i øjeblikket,« lyder det fra Anders Ladega-
ard, når han kigger ud over det kommunale 
landskab. 

Fortsat forskellige modeller
I hele forarbejdet til den kommunale ungeindsats var der 
fokus på at skabe større ensartethed over tilbuddene, så det 
var	nemmere	at	finde	rundt	for	den	enkelte	unge.	I	prak-

sis kan det fortsat blive meget forskellige modeller, 
der rulles ud i kommunerne.

»Jeg ser meget forskellige billeder fra kommune 
til kommune, men omdrejningspunktet alle ste-
der er den opfølgende indsat på de unge, at man 

vil etablere god en kontaktpersonordning 
og have modeller for arbejdet med ud-
dannelsesplanen for alle unge under 25 
år. Det er en meget stor og kompleks 
opgave,	 for	 i	 forvejen	 findes	 der	 i	 de	
faglige søjler, som nu skal arbejde mere 
sammen, meget lovstof og forskellige 
forpligtelser, handleplaner, jobpla-

ner,« siger Anders Ladegaard.
Hans indtryk er, at arbejdet i 

mange kommuner sker samtidig 
med, at man må prioritere res-
sourcerne og lave besparelseska-
taloger. Så meget er i spil lige nu. 
Derfor vil det også tage tid, inden 
den	fulde	effekt	kan	mærkes.
»Der vil gå tid inden de unge og 

forældrene oplever, at der kun er én 
indgang til kommunen, én plan og én 

kommunal person at forholde sig til,« 
siger Anders Ladegaard.

UU Danmark:

Det tager tid inden de unge og 
forældrene mærker forskel

Mange oplever et krydspres på vejledningsfagligheden, fordi 
de kommer ind under nye fagchefer, siger formanden for UU 
Danmark, Anders Ladegaard. Han er derfor spændt på at føl-

ge, hvordan implementeringen af den kommunale ungeindsats 
falder ud rundt om i landet.

Danmarks Vejlederforening afholder den årlige ordinære generalforsamling 
mandag den 18. november 2019 kl. 15-ca. 17.00.
Generalforsamlingen holdes på UU København og indledes med et oplæg om karrierelæring af 
ph.d.-studerende Laura Cordes Felby.
Dagsorden, herunder bestyrelsens beretning og valg til bestyrelsen, kan ses på hjemmesiden og 
nyhedsbrevet senest 2 uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Carla Tønder Jessing

Generalforsamling

TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR
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- Vejle Fri Fagskole

En spændEndE uddannElsE

Glæde og faglig motivation er  
i centrum på Glad Fagskole.

Prøv en uges praktik på en af vores faglinjer:
 Teater, Medie, Dyrepasser, Håndværker,

Gartner, Animation, Køkken, Design og Pedel.

Kontakt:
København +45 29627528 

tanja.b@gladfagskole.dk

Esbjerg +45 2489668
kristina.hr@gladfagskole.dk

Aabenraa +45 40121072
 mathilde.h@gladfonden.dk

Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk

gladfagskole.dk
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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

Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

Vil tilbyder 3 linjefag – studielinje, 
performance og landbrug&livsstil, 
og der er mulighed for at få en 
afgangsprøve.

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

“En
oplevelse
for livet”

Prøv før du vælger 

VI TROR PÅ TALENTET I DIG

BOOK EN 
RUNDVISNING

98 92 12 22
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UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 

Flere	og	flere	elever	på	ungdomsud-
dannelserne har brug for ekstra 

støtte. Nogle har fået stillet en diagno-
se, andre giver udtryk for at de føler sig 
anderledes, eller at de ikke trives. Uan-
set årsagen vil disse unge have brug for 
vejledning og støtte på UU. 

Unge med Særlige Behov, her forkor-
tet som USB, dækker over en bred ge-
neralisering og skal ses som et bud på 
en fællesbetegnelse for gruppen af sår-
bare unge. Betegnelsen er bevidst valgt 
for at undgå at fokusere på diagnoser. 
At være USB betyder, at den unge har 
følelsesmæssige, faglige eller kognitive 
vanskeligheder, der påvirker hverda-
gen, læring og trivsel i en sådan grad, 
at behovet for en særlig, hensyntagende 
pædagogik er til stede; i en periode el-
ler som et livsvilkår. 

Et ungt menneske, der eksempelvis 
har mistet et nært familiemedlem, kan 
have samme, udvidede, pædagogiske 
behov som en ung med en diagnose. 
Det er således en vigtig pointe, at alle 
unge kan være USB på et tidspunkt i 
ungdomslivet – nogle vil komme vi-
dere og træde ud af gruppen, andre 
vil føre vanskelighederne med sig ind 
i voksenlivet. Denne artikel vil derfor 
ikke beskæftige sig med, hvordan man 
støtter og vejleder unge med konkrete 
diagnoser, men derimod se på, hvor-
dan de udfordringer som Unge med 
særlige behov oplever, kan forstås og 
imødegås. Her er det afgørende, at vi 
ser de unges udfordringer som grader 
af varierende udfordringer.

Data bekymrer
Unge er, qua deres alder, i rivende so-
cial-, følelsesmæssig- og kognitiv ud-
vikling og oplever dagligt at mærke de 
stigende krav i en verden af nye mulig-
heder. Dette kan i sig selv føre til usik-
kerhed, stresssymptomer og følelses-
mæssige svingninger. Dermed er alle 
unge særligt udsatte for at opleve de 
udfordringer som beskrives i denne 
artikel. Samtidig har vi en række 
bekymrende data, som vil få stor 
betydning for ungdomsuddan-
nelserne i årene der kommer: 
•  Fra 2010 til 2017 er ande-

len af børn, der har fået 
en diagnose som de-
pression, angst, autisme 
og ADHD fra børnepsy-
kiatrien, inden de fylder 
15	år	steget	 fra	fire	til	ni	
procent. (Tal fra KL 2018). 

•  I 2016 var 34.000 børn og 
unge i behandling på en 
psykiatrisk afdeling, hvilket 
er en stigning på 45% på syv 
år. 

•  Hver tredje 15-årige pige har 
hovedpine mindst en gang om 
ugen. I løbet af knap tyve år er 
andelen af 11-15-årige, som tager 
medicin mod hovedpine, fordob-
let, og der er undersøgelser der 
viser, at mange børn og unge 
tager smertestillende medi-
cin mod generelt ubehag, 
tidspres, stress og mob-
ning. 

•  Næsten hver femte 10-24-årige fø-
ler sig ofte stresset og på knap tyve 
år er andelen af 16-24-årige, der 
fortæller om søvnbesvær- og pro-
blemer, steget fra 4 procent til 16 
procent. (Rapport fra Vidensråd for 
forebyggelse, 2017). 

Alle disse forhold gælder for 
unge generelt. Forudsætnin-
gen for at kunne hjælpe unge 

med særlige behov på en hen-
sigtsmæssig måde er først og 

fremmest indsigt i de problemstil-
linger, som USB ofte har og som kan 

være svære at tolke. Misforståelser og 
fejltolkninger sker meget let og kan, i 
yderste konsekvens, medføre frafald. 
Der er dermed god grund til, at alle 
vejledere sætter sig ind i, hvilke van-
skeligheder som kan påvirke unges so-

ciale, faglige og kognitive udvikling. 
Formålet med en sådan viden er, at 

den giver mulighed for at møde 
eleven med anerkendelse og 
konkrete anvisninger.

For at kunne vejlede den 
unge på bedste måde, er det 
oplagt at se på hvilke gene-
relle udfordringer USB står 
overfor. Disse kan, groft set, 
sammenfattes således, som i 

model 1.

En palette af 
læringsudfordringer

Hver af disse problemstillinger kan 
være tilstede i højere eller lavere grad 

Redskaber til arbejdet med  
unge med særlige behov

TEKST //
HELLE OVERBALLE MOGENSEN , FOREDRAGSHOLDER , FAGBOGSFORFATTER , INKLUSIONS- OG TRIVSELSVEJLEDER

KARIN OVERBALLE , FAGBOGSFORFATTER OG VEJLEDER PÅ VIBY AMTSGYMNASIUM

Unge med særlige behov har også ressourcer og potentialer, som kan udvikles, 
hvis vejlederen og andre fagprofessionelle er de nærværende katalysatorer. 
Men det kræver ogsåen bevidst og målrettet læringsunderstøttende pædagogik. 
Forfatterne til denne artikel præsenterer nogle eksempler og redskaber
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UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 

for USB. Uanset om USB har midlertidi-
ge eller blivende udfordringer vil disse 
ofte afspejle sig i den daglige undervis-
ningssituation. Som lærer står man ty-
pisk over for 28-30 elever i den enkelte 
lektion, og der kan være stor forskel på 
elevernes faglige niveau og motivation. 
Derfor er der desværre stor risiko for, 
at USB ikke får tilstrækkelig støtte. De 
oplever let en række, daglige lærings-
forhindringer i form af udfordringer 
med at: 
•   Planlægge forløb og indhold af op-

gaver
•  Arbejde stabilt, og færdiggøre op-

gaver
•	 	Arbejde	i	grupper,	uden	en	veldefi-

neret arbejdsfordeling
•  Overholde tiden, huske aftaler over 

flere	dage
•  Have gavn af pauser med stort so-

cialt/frit indhold
•  Huske informationer, der ikke vi-

sualiseres eller skrives ned
•  Tage ansvar for/overskue eksem-

pelvis, selvstændige opgaver 
•  Styre sociale relationer, uden guid-

ning
•  Give udtryk for egne behov, på en 

hensigtsmæssig måde og tage hen-
syn til andres behov

•  Undlade at handle impulsivt i en 
given situation

•  Se årsag => virknings sammen-
hænge.	Se	egen	rolle	i	konflikter	og	
samspil

•  Se eller forstå egne vanskeligheder 
samt acceptere konsekvenserne

•  Analysere, diskute-
re, ”læse mellem lin-
jerne” samt håndtere kritik.

Men ligesom der er risici, er der også 
muligheder. Hvis den rette hjælp og 
pædagogik er til stede, er der stor sand-
synlighed for, at disse unge vil kunne klare 
deres skolegang på næsten ’normale’ vilkår. 
Det kræver, at uddannelsesstederne har mu-
lighed for at give dem den imødekommenhed, 
fleksibilitet	og	forståelse,	som	de	har	brug	for.	

Som vejleder har man naturligvis ikke ube-
grænsede muligheder for at støtte USB, men 
det kan alligevel være givtigt at se på tre for-
skellige niveauer, for pædagogiske tiltag. Vi 
skelner mellem almen, fokuseret og indi-
viduel støtte. Det vil typisk være vejlede-
rens opgave at varetage den fokuserede 
og den individuelle støtte, via samtaler 
som øger overblik og giver USB red-
skaber til at takle hverdagen. Risiko-
en ved dette kan være, at den unges 
og vejlederens samarbejde forbliver 
på det individuelle plan, og at der er 
simple, men virkningsfulde tiltag i 
undervisningen som ikke kommer i 
brug. Dette er en skam, for jo større 
kommunikation der er mellem vejle-
deren, den unge og den unges under-
visere, des bedre trivsel. Det gælder 
om at bruge generelle, praktisk mulige 
tiltag som tilgodeser alle elever, og som 
for USB kan betyde forskellen mellem 
at give op – eller at færdiggøre og bestå. 
Redskaberne kan bruges af læreren i den 
daglige undervisning, af studievejlederen 
i forbindelse med rådgivning, og af vejlede-

ren, der støtter eleven i at få den 
daglige skolegang til at hænge 

sammen.

Vejledning på 
tre plan – almen 
læringsledelse
Her er der tale om 
simple tiltag i undervis-
ningssituationen, som 
ikke påfører undervise-
ren krav om øget plan-
lægning, men som i høj 
grad kan tilgodese USB. 

Dette niveau kalder vi 
almen læringsledelse og 
den er baseret på struk-

tur, forventningsafklaring, 
tydelig kommunikation og 
konkrete mål for de faglige 

discipliner. 
For USB’s vedkommende 

kan der være tale om forsin-
kelser i modenhed, på op til 
en tredjedel af deres alder, på 
trods af eksempelvis gode, fag-
lige evner. Med andre ord er der 
risiko for, at vi overvurderer 
de unges kompetencer. Dette 
betyder at de er ekstra afhæn-
gige af underviserens brug af 
almen læringsledelse. Dertil 
kan hjerneforskningen for-

tælle os at hjernen først er 
færdigmodnet omkring 

det 25 år, så alle unge 
har gavn af en god, al-
men læringsledelse.

Særlige behov
Diagnose

Sorg, stress, sygdom, 
krise, forandringer

Forsinket
i en periode

Særlige 
vanskeligheder 

USB

MOTORISK

SOCIALT

KOMMUNIKATIVT

KOGNITIVT
Eksekutive funktioner, 
motivation, abstrakt 

tænkning og 
forestillingsevne

Empati 
Selvindsigt

Sanseforstyrrelser 
Skrift og f inmotorik

Sprog 
Social adfærd

Følelsesregulering
Vredeshåndtering

Focus metode 
(Model 1)

>>>
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Underviserne kan med fordel øge de-
res fokus på lokalets indretning, brug 
af dagsordner, tydelig guidning ift. øn-
sket adfærd, tydelig kommunikation, 
konkret info i eksempelvis Lectio, og 
meget gerne bruge så mange visuelle 
virkemidler som overhovedet muligt; 
eksempelvis	grafisk	facilitering.		

Alle unge drømmer om at være en 
aktiv og anerkendt del af deres under-
visningsmiljø. Dette gælder naturlig-
vis også for USB. Men USB savner ofte 
almen dannelse og situationsfornem-
melse. Resultatet er at de oplever års 
skæld	ud,	uden	at	opfatte	og	reflektere	
tilstrækkeligt over andres signaler og 
grænser. De kan derfor virke irriteren-
de på medstuderende og undervisere, 
og kan let blive, eller føle sig afvist. Her 
kan vejlederen være formidler af en 
anden måde at takle uhensigtsmæssig 
adfærd på. Underviseren kan, fremfor 
at skælde ud, fortælle USB, stille, ro-
ligt, og privat, hvordan det virker, når 
de gør noget i klassen som andre ikke 
bryder sig om – eksempelvis Torben 
som rejser sig støjende og proklame-
rer: ”Jeg skal fandme pisse” – og går. 
Eller Anna som taler uafbrudt, og af-
bryder konstant..., til stor irritation for 
de andre. Ofte vil den unge reagere 
med undren… ”Aha, virker det sådan 
på andre? Det er der aldrig nogen der 
har fortalt mig…” Bed så den unge om 
at komme med løsningsforslag, og ind-
drag gerne hele klassen i dette, hvis 
USB er åben overfor det. Lav eksempel-
vis aftaler om små diskrete tegn (Tor-
ben viser hovedkast mod døren og 
underviseren nikker) eller måske 
en fast sætning (”Så er din taletid 
brugt, Anna”). Ved at øge kom-
munikationen med den unges 
undervisere og understøtte 
den daglige læring bedst mu-
ligt, kan man nå langt.

Vejledning på tre plan – 
Fokuseret læringsledelse
Ofte er vejlederen en central person i 
forhold til pædagogisk udvikling, og 
hvis uddannelsesstedets undervisere 
har mulighed for bare en smule eks-
tra samarbejde omkring USB så kan 
udbredelsen af vejlederens viden om 
fokuserede, pædagogiske tiltag skabe 
udvikling og læring i hele sko-
lens læringskultur. Her er 
der tale om pædagogiske 
redskaber, som kræver en 
smule forberedelse sam-
men med den unge, og 

som derefter kan bruges af den unge i 
undervisningen. Vejlederen og USB af-
taler	og	udarbejder	et	specifikt	redskab,	
hvorefter de formidler anvendelsen af 
dette til underviserne. Vejlederen kan 

herefter støtte den unge ved at evalu-
ere redskabets anvendelighed. Her 

er der ikke tale om en indgriben 
i underviserens faglige og dag-
lige mål, men derimod om min-
dre, diskrete justeringer for USB. 

Hvis stedets undervisere kender til 
redskabet er det en stor fordel. Mange 
af disse redskaber kunne med fordel 
bredes ud til alle elever og øge alles 
forståelse af grundlaget for omsorg, for 
egen læring. Fokuseret læringsledelse 
kan således være at alle, eller USB, får 

særlig instruktion i metoder der frem-
mer selvstyring, hukommelsen, 

opmærksomheden eller kommu-
nikationen. Eksempelvis brug af 

Coping Cards, køreplaner og 
procespapirer, ekstra mulig-
heder for pauser eller aftaler 
om særlig hensyntagen i en 
periode. 

F.O.C.U.S metoden, eller 
Helles Don´t Panic model 

et eksempel – don’t panic
Køreplan ved opgaveløsning – gymnasieelev på 17 år

Don’t panic: 
Din arbejdshukommelse synes det er alt for sværtat holde styr på det hele, men den tager 
fejl. Du skal nemlig kun holde styr på én ting af gangen. Så bare rolig, alt ordner sig.
Søg hjælp hvis du ikke forstår opgaven.
Bed din lærer, mentor eller forælder om hjælp til, at dele opgaven op i flere dele. Den hjælp 
har du krav på. Du kan nemlig ikke gøre for, at din arbejdshukommelse bliver overbelastet.
Undlad altid at tænke på indhold og at skrive samtidig.
Brug apps, mobil, video eller et andet menneske som sekretær. Fortæl så meget du ved. 
Når du har fortalt alt hvad du tænker om opgaven, kan du selv, eller en anden, skrive det 
ned (hvis du bruger Dictus, skriver PC eller app, det du siger som en f..). Når det bagefter 
er skrevet ned, behøver du ikke huske det mere. Du kan altid rette og lave om til sidst.
Tænk dig om!
Nu har du en masse indhold til opgaven. Hvordan vil du ordne det? Brug problemløsnings-
skema. Skriv hvordan du vil løse opgaven. Hvis det er for svært at overskue, så få hjælp.
Forestil dig nu, at opgaven er som en lagkage.
Kagen er delt i flere stykker, og du laver ét stykke af gangen. Hvilket stykke vil du lave først? 
Alle opgaver kan deles i mindre stykker.
Lav opgavens opgavestykker ét for et.
Hvis du går i stå, så atg en pause så din hukommelse kan hvile lidt. Du har jo en plan, så du 
behøver ikke presse hukommelsen for hårdt.
Nu har du sat opgaven sammen.
Undersøg om alt er med.
Nu skal opgaven bare rettes til.
Alt er med, så du kan bare vælge skrifttyper m.m. og lede efter stavefejl eller glemte ord.
God arbejdslyst

Don´t Panic model
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(se illustration), er et gode eksempler 
på redskaber der kan understøtte læ-
ringen for alle, men særligt for USB. 
Jo	flere	af	disse	tiltag	i	hverdagen,	des	
bedre støtte.

Vejledning på flere plan – 
Individuel læringsledelse
Den individuelle læringsledelse er 
vejlederens kerneopgave. Aftaler, 
guidning, støtte til hverdagens udfor-
dringer samt evaluering er en naturlig 
del af dette. Samtalen er det vigtigste 
omdrejningspunkt her, men der opstår 
desværre let fælder i forhold til USB og 
samtaler. Først og fremmest kan sam-
taler blive for ”luftige” og ukonkrete, 
og dertil kommer, at de ofte glemmes 
hurtigt eller lagres ud fra den unges 
egen opfattelse af samtaleforløbet. 
Dette er kendte problemstillinger i 
kommunikationsteori, men er en sær-
lig risiko ved samtaler med USB. Det 
betyder ikke, at man ikke kan anvende 
eksempelvis en systemisk tilgang, men 
at man som vejleder skal have særligt 
fokus på samtidig at fastholde de kon-
krete elementer i samtalen. Man kan 
også sige at der er behov for en højere 
grad af lineære samtaleteknikker end 
vi almindeligvis ville bruge, da det 
systemiske ofte rummer et stort udvik-
lingspotentiale. USB er ofte ikke gode 
til at svare på generelle spørgsmål eks... 
”Hvorfor opfører du dig sådan i timer-
ne? Eller ”Du må tage dig sammen nu, 
hvordan vil du gøre det?”. De har øget 
behov for at samtalen konkretiseres. 
Ved udfordringer kan det derfor være 
et godt udgangspunkt, at basere en el-
ler	 flere	 samtaler	 på	 en	 række	 meget	
konkrete spørgsmål:

 

•  Er det faget som sådan der er svært? 
Arbejdsformerne? Samarbejdskra-
vene? Klassekammeraterne?

•  Krav til faglige metoder, eksempel-
vis læsning/skrivning/talbehand-
ling?

•	 	Brugen	af	IT?	Brug	af	Lectio?	Afle-
veringer?

•  Opmærksomhed? Hukommelse?
•  Det fysiske rum? Pladsen i lokalet? 

Sanserne: Lyde, lugte, lys? 
•  Pauserne? Spisemulighederne? At 

finde	vej	til	de	forskellige	lokaler?
•  Kravene til socialt samvær? Klasse-

kulturen?
•  Forhold inden undervisningens 

start (morgenrutiner, mad, trans-
port m.m.)?

•  Forhold i fritiden (arbejdsro, fami-
lie, bolig, hobbys, sport, det sociale 
liv)?

•  Andre problematikker (misbrug, 
rygning, angst, sygdom)? Forhold 
omkring medicinering?

USB har hyppigt brug for at aftaler 
fastholdes i en konkret, visuel og over-
bliksgivende form. Ellers kan man let 
opleve at samtalerne ikke bliver pro-
aktive. Den visuelle form fungerer som 
omvejsstrategi i forhold til opmærk-
somhed og hukommelse og er med til 
at lette overblikket. Derfor kan man 
med	 stor	 fordel	 anvende	 farver,	 figu-
rer,	grafisk	facilitering,	skemaer	eller	
ikoner. 

Et eksempel er en ung pige med 
angst,	der	bruger	et	skema	til	at	flytte	
fokus fra alt dét der er for svært, og 
til dét som vi kan gøre noget ved, 
her og nu. Se skema 1. Øvelsen 
er, at de røde udsagn kan gøres 

gule (med tiden) og at de gule er kon-
krete og måske opnåelige mål som kan 
blive grønne (med tiden). Samtalernes 
indhold fra gang til gang fastholdes i 
skemaet.

Endelig er eksternalisering en af de 
mest virkningsfulde og forandrings-
skabende metoder. Her adskilles den 
unge og problemet. Problemet er pro-
blemet – det er ikke den unge, der er 
problemet. Formål med dette er at den 
unge ikke problematiseres, at proble-
met bliver mindre sårbart at tale om 
og at problemet mister sit greb om den 
unge. For USB er dette et helt afgørende 
punkt, idet rigtig mange af dem er vant 
til at føle sig som selve problemet. Ved 
eksternalisering sørger man således 
for at være tydelig og konkret om, at 
elev og vejleder/underviser har et fæl-
les problem. Derefter ligeså tydelig og 
konkret viden om, at adfærden er pro-
blemet, ikke eleven. Herefter skabes en 
narrativ udgave af problemet og USB 
inviteres til 

at deltage i problemets løsning. Her 
skal der være stor lydhørhed overfor 
den unges egne forslag, hvorefter disse >>>

>>  Misforståelser og fejltolkninger 
sker meget let og kan i yderste 
konsekvens medføre frafald.
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skal gøres til klare aftaler, meget gerne 
fastholdt i visuel form. Samtidig gives 
information til alle berørte parter. Eks-
ternalisering	kan	flytte	USB	fra	afmagt	
til indsigt og handling.

USB for fremtiden
USB er ikke kun unge i vanskeligheder, 
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de er samtidig unge med ressourcer og 
udviklingspotentialer, som vi alle kan få 
gavn af. Det interesserede, nærværende 
og lyttende medmenneske kan være en 
afgørende katalysator for, at USB udfol-
der netop deres kompetencer. Vejlede-
ren kan være dette medmenneske, men 
bør ikke stå alene. Den læringsunder-

støttende pædagogik bør implemente-
res i uddannelsesstedets kultur og være 
et fokuspunkt for stadig, pædagogisk 
udvikling. Hvis vi sørger for at alle i 
læringsmiljøet har redskaber til at USB 
føler sig bedre set og hørt, vil deres res-
sourcer komme i spil og være væsent-
lige bidrag til fællesskabet. 

ting jeg kan
Kan bruge en fast aftale om alternative 
materialer eller opgaver, når de andre 

arbejder sammen.
Kan gå i skole i 7. b i færre timer end normalt. 
Kan møde til tiden, og overholde mine aftaler 

med Helle.
Kan trives med de faglige udfordringer.  

Kan markere i faget, hvis jeg gerne vil svare.
Kan møde sine klassekammerater  

og være i klasseværelset.
Kan deltage i undervisningen i 12 (13) timer 

ugentligt. Kan deltage i skriftligt arbejde.
Kan mødes med Helle og evaluere.  
Er god til at komme med forslag.

Kan selv vurdere, om jeg tør være med.
Kan sidde ved en enkeltmandsplads.

Kan bruge et signal, et Coping-card, som viser 
om jeg kan, eller ikke kan tale/deltage lige nu.

ting jeg gerne vil kunne
Være sammen med klassen i pauserne - 

afprøves i uge 37. 

Småsnakke med andre elever i timen. 
 

Deltage i én tysktime - uden at tale - 
afprøves i uge 38.

Færdes på skolen. Gå på gangen ved trin 2. 

Tale foran mange. 

Være i andre lokaler end klasselokalet.

ting som er svære
Er stærkt lydfølsom, og dette er stadig svært. 

Aftale strategier med Helle senere. 

Det svinger med gode og dårlige dage. 
 

Musikfaget, idræt, fysik og hjemkundskab. 

Fremlægge, vise opgaver ved tavlen. 

Deltage i gruppearbejde, CL, diskussioner 
eller andre fælles aktiviteter.

Svare på spørgsmål,  
hvis jeg ikke selv har markeret.
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UDDANNELSESPARATE

Ideen til mere vejledning i Ballerup 
kommune udspringer fra Ballerup 

Fælleselevråd – BAFE og Ungdomsrå-
det i Ballerup. De unge er enige om, at 
der er brug for meget mere vejledning 
og det vælger Ballerup kommune at 
lytte til. Ungdomsrådet er et upartisk 
råd, som bliver hørt af kommunen på 
et årligt møde i sager, der vedrører 
unge. Medlemmerne af Ungdomsrådet 
er unge mellem 15-25 år bosiddende 
i Ballerup kommune. 

De unge italesatte på et af de år-
lige møder med kommunalpoli-
tikerne, at der efter deres mening 
manglede vejledning til dem, der 
er uddannelsesparate, både indivi-
duel- og gruppevejledning, og poli-
tikerne i Ballerup Kommune tog de 
unge alvorligt og igangsatte en op-
gradering af vejledningsindsatsen i 
kommunen.

Hensigten med at lade en til to læ-
rere fra alle skoler i Ballerup kommune 
deltage i vejlederuddannelsen er, at de 
skal være garanter for, at alle elever får 
vejledning, også de uddannelsesparate. 

Ungdomsrådet i Ballerup, har bl.a. 
peget på, at det ikke nødvendigvis bety-
der, at man ved hvad man vil, bare fordi 
man er erklæret uddannelsesparat. Rå-
det har også italesat, at unge har brug 
for professionelle voksne til at drøfte 
uddannelses- og karriereveje med, til at 
dele overvejelser og ind imellem frygt 
for	 fremtiden	med.	 Flere	 og	flere	unge	
oplever angst og stress i forbindelse med 
uddannelse. Præstationskulturen præ-
ger vores væren i verden og her kan en 
vejleder og/eller en pædagog eller lærer 

med vejlederuddannelse støtte eleverne 
i at forstå de udfordringer de har, hjælpe 
dem med at udvide deres mulighedsho-
risont og dermed understøtte deres ud-
dannelsesvalg.

De vejlederuddannede lærere og en 
pædagog (Kaperskolen) skal indgå i et 
samarbejde med kommunens Uddan-
nelses-, erhvervs- og karrierevejledere 
(tidligere UU-vejledere) om forløb, der 

kommer i forlængelse af hinanden, for 
eksempel arbejdet med entrepreneur-
skab og kendskabet til diversiteten af 
uddannelser. Faget Uddannelse og Job 
skal opgraderes og professionaliseres.

Charlotte K. Rasmussen, pædagog på 
Kasperskolen (Specialskole for elever 
med autismespektrumforstyrrelser / 
ADHD, samt et behandlingstilbud for 
elever med socio- emotionelle vanske-
ligheder), fortæller: »Meget af vores 
vejledning er primært foregået på 7. 
klassetrin og opefter, men vi vil gerne 
starte tidligere. Mange af vores elever 
er i tvivl om, hvilke muligheder, der 
findes	efter	folkeskolen	og	hvad	de	kan	
tænke sig fremover. Faget Uddannelse 

og Job skal styrkes og tilrettelægges 
allerede på mellemtrinnet, så vores ele-
ver for eksempel kan få mulighed for 
at	 prøve	 andre	 og	 flere	 brobygnings-
forløb, så det hele ikke bliver så pres-
set i 10. klasse, hvor de også skal nå en 
masse andre ting.«

Fælles fodslag
Passionen og professionalismen er ikke 

til at tage fejl af, når der diskuteres 
vejlederuddannelse blandt de stu-
derende fra Ballerup Kommune på 
Københavns Professionshøjskole. 

Johnny Melkjorsen, lærer på 
Skovvejenskole, fortæller at han 
allerede som lærerstuderende på 
Zahle seminarium interesserede sig 
for vejledning. Han meldte sig un-
der sin læreruddannelse som stu-
denterstudievejleder, hvor han først 
fik	interessen	for	vejledningsfaget.	

På spørgsmålet om vejlederud-
dannelsen opleves relevant og brugbar 
i praksis, svarer Johnny Melkjorsen 
bl.a.:  

»Den narrative samtale er spænden-
de, især når vi sidder med børn i pro-
blemer, børn, der ikke er blevet vurde-
ret uddannelsesparate, så er der nogle 
metoder i det narrative, der kan hjælpe 
os med at eksternalisere f.eks. skyld og 
skam. Og så det med, at det handler 
om, hvordan vi taler om tingene. For 
eksempel i forhold til børn med diag-
noser har vi travlt med at lave bokse, 
som vi taler ud fra. Diskursen Ikke-
uddannelsesparat, skal vi være på vagt 
overfor. Et barn er aldrig kun Ikke-ud-
dannelsesparat, men så meget mere.«

TEKST //
INGER-LISE VANJA LUND PETERSEN , LEKTOR ,  
UDDANNELSE, VEJLEDNING OG ERHVERV, KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Alle elever skal tilbydes  
vejledning og kvalificeret undervisning  
i faget Uddannelse og Job
På hver enkelt skole i Ballerup er lærere i gang med de tre obligatoriske 
moduler på Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejlederuddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole. De kommunale politikere har valgt 
at lytte til de unges stemmer

>>  Det betyder ikke 
nødvendigvis, at man 
ved hvad man vil, bare 
fordi man er erklæret 
uddannelsesparat.
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Der er bred enighed om, at der ligger 
meget mere i faget Uddannelse og Job, 
end ”bare” at skulle vælge den rette 
uddannelse. Det handler bl.a. om, hvor-
dan man i grundskolen kan arbejde 
med karrierelæring. Noget man ikke 
nødvendigvis er klædt på til qua sin 
pædagog- eller læreruddannelse.

Ballerup kommune har valgt at sende 
udviklingskonsulent, Sanne Askholm 
med på vejlederuddannelse. Sanne 
Askholm sidder til daglig i den centrale 
del af forvaltningen, Center for sko-
ler og institutioner, hvor en af hendes 
opgaver er at være tovholder i forhold 
til implementeringen af den øgede vej-
ledningsindsats og facilitere hvad son-
dringen skal være mellem de tidligere 
UU-vejledere og de kommende, nye 
vejledere: 

»Jeg er med på uddannelsen for at 
følge med i, hvad det er for et indhold 
og hvordan vi efterfølgende kan viden-
dele i kommunen. Jeg ser og hører, at 
det giver super god mening det, der bli-
ver undervist i i forhold til vores prak-
sis. Uddannelsen giver os sammenhold 
og netværk og det er relevant, at delta-
gerne får afprøvet samtaleteknikkerne 
i undervisningen.« 

At fremme social mobilitet
Med aftalen ”Fra folkeskole til faglært” 
fra november 2018 får lærerne en op-
gave i forhold til at styrke elevernes 
valgkompetence. Der bliver etableret 
en plan for vejlednings- og undervis-
ningsbaserede aktiviteter i udskolin-
gen, der skal integreres i undervisnin-
gen. Alt sammen med henblik på, at 

endnu	 flere	 unge	 skal	 vælge	 og	 gen-
nemføre en erhvervsuddannelse. 

I den forbindelse fremhæver de 
kommende vejledere fra Ballerup bl.a. 
relevansen af at beskæftige sig med 
karrierevalgsteoretikerne. Kendskabet 
til karrierevalgsteori skaber afsættet 
for, at kunne forholde sig didaktisk 
til, hvordan undervisningen i Uddan-
nelse og job kan tilrettelægges, så faget 
kan understøtte social mobilitet, skabe 
grobund for meningsfulde uddannel-
sesvalg for den enkelte og opgør med 
automatvalget: ”Jeg vælger det her, for 
det	gør	de	fleste	af	dem	jeg	kender”.		

Den svenske karrierevalgsteoretiker 
Linda Gottfredson bliver bl.a. nævnt i 

forhold til, hvordan man i grundsko-
len kan give eleverne mulighed for at 
undersøge mange forskellige karrier-
eveje og undgå at foretage en for tidlig 
afgrænsning. Ifølge Gottfredson bidra-
ger det sociale miljø vi vokser op i, til 
at vi udvikler stereotype opfattelser af 
forskellige typer job, som betyder at vi 
afgrænser os fra diverse alternativer, 
der ikke passer ind i vores opfattelse 
af, hvad der matcher vores køn og/el-
ler status. I praksis har det betydning 
for, hvordan man i vejledningsarbejdet 
kan	understøtte	refleksion	over	de	kar-
rieremuligheder, der f.eks. knytter sig 
til erhvervsuddannelserne og dermed 
udvide valgperspektivet for eleverne.

 Samlet set vurderer Jonas, Sanne, Charlotte og Johnny, at deltagelse i vejlederuddannelse har en positiv afsmit-
ning på det pædagogiske arbejde.

>>>
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»Det med karrierevalgsteorierne giver 
også	 refleksioner	 i	 forhold	 til	 undervis-
ningen. Gottfredsons teori om afgræns-
ning giver også mening i forhold til vores 
undervisning. Vi ser mange elever, der 
på et tidligt tidspunkt afgrænser sig fra 
fag. Af forskellige årsager får nogle elever 
konkluderet, at de ikke er gode til mate-
matik eller ikke kan lide tysk og der kan 
vi anvende Gottfredsons teori, som afsæt 
for at udfordre vores elever på begræn-
sende overbevisninger,« siger Johnny 
Melkjorsen, lærer på Skovvejensskole.

Sidegevinst:  
bedre skolehjemsamtaler
Sidegevinsten ved at tage vejlederuddan-
nelse bliver fremhævet, som noget der er 
kommet som lidt af en overraskelse.

Både Charlotte, Jonas og Johnny er 
enige	 om,	 at	 refleksionsniveauet	 i	 kolle-
gagruppen er steget, som konsekvens af 
fælles deltagelse i vejlederuddannelsen. 
Det at få lov til at være i et netværk bli-
ver fremhævet som noget, der kommer 
alle til gode – også de kolleger, der ikke 
er på vejlederuddannelse. Det at kunne 
bruge hinandens erfaringer med imple-
menteringen af vejledningstiltagene ude 
i praksis, gør at man ikke føler sig alene. 
At have en fælles platform for at kunne 
fungere som ressourcepersoner inden for 
vejledningsfeltet for kollegerne hjemme 
på skolerne, bidrager til en følelse af sik-
kerhed og overskud. 

Jonas Ayitey Freeman, lærer på Hede-
gårdsskolen, fortæller: »Individuel vej-
ledning er guldtid for vores elever. Hvor-
når har vi ellers tid til at samtale med 
vores elever alene? Forældrene til mine 
elever er også begejstrede for tiltaget med 
mere vejledning. Jeg synes selv, jeg er ble-
vet dygtigere til at stille spørgsmål. Mine 
skolehjemsamtaler er blevet bedre.«
Refleksionerne	 over	 forskellen	 på	 det	

at være vejleder og lærer/pædagog har 
skærpet opmærksomheden på roller og 
positioner for de studerende fra Ballerup 
kommune. De fortæller, at den position 
eleven ofte får tildelt, når der arbejdes 
med vejledning også kan bruges i mange 
undervisningssituationer og i det øvrige 
pædagogiske arbejde. Når der arbejdes 
med vejledning bliver eleven opfattet 
som værende ekspert på eget liv. Arbej-
det med spørgsmålstyper og faciliteren-
de samtaler vurderes som befordrende i 
forhold til at tildele eleven agentperspek-
tivet og øget inddragelse af forældrene, 
som kompetente medspillere i forhold til 
elevernes fremtid.

UDDANNELSESPARATE
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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
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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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

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
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Mængden af rapporter om unges mistrivsel 
i disse år synes næsten at være ligefrem 

eksponentiel med udviklingen af mistrivsel. 
Det nationale forskningscenter Vive’s under-
søgelse ’Børn og unge i Danmark – Velfærd og 
trivsel 2018’ viser, at 46 procent af alle piger på 
19 år på et eller andet tidspunkt i deres unge 
liv har modtaget psykologhjælp. ’Den nationale 
sundhedsprofil’	fra	2018	viser,	at	30,5	procent	af	
de 16-24-årige, der er under uddannelse, har et 
højt stressniveau. Antallet af unge mellem 15 og 
19 år, der får stillet diagnosen depression er tre-
doblet siden år 2000, viser forskning fra Rigsho-
spitalet i 2017. Vi taler både forskningsmæssigt, 
politisk og i daglig tale om præstationskultur 
og	 præstationssamfund	 som	 definerende	 vil-
kår for samfundet bredt set, men særligt for 
unge. Mange af de opgaver, jeg som vejleder og 
censor på diplom- og masteruddannelsen i vej-
ledning møder, handler om unge, der har det 
svært med sig selv, unge der har det svært med 
verden. Unge, som har det svært ved at være i 
verden. 

Jeg tror ikke, at vejledningen egenhændigt 
skal eller kan løse dette store problem, men jeg 
tror, at vejledningen spiller en rolle i forhold til 
at håndtere problemet og sætte det på dagsor-
denen. Og vejledningen spiller en stor rolle i 
forhold til hvilke svar, der er mulige at give på 
disse massive problemer med mistrivsel blandt 
unge. Noget af det, som bekymrer mig i den 
sammenhæng, er, at vi måske ikke altid får 
overvejet nok, hvad det er for et sprog, og hvad 
det er for nogle handlemuligheder, vi tilbyder 
de unge i vejledningen, når de har store pro-
blemer, når de er ramt af denne her generelle 
mistrivsel. 

Evindelig refleksion over sig selv
For mig at se risikerer vi ofte at tilbyde dem et 
sprog og en forståelsesramme, som er lige så 
individualiserende, lige så psykologiserende og 
lige	 så	 optaget	 af	 konstant	 selvrefleksion	 som	
egentlig er udgangspunktet for en række af 
deres problemer: Denne konstante ruminering 
over sig selv og oplevelsen af ikke at slå til. Vi 

KLUMMEN

TEKST // 
BO KLINDT POULSEN

Vejlederens faste klummepanel består af: 

Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC.
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved  
EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. 
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense.
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.  

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

Vejledning som tålmodighedens 
rum i en utålmodig verden
En massiv individualisering i alle livsspørgsmål udfordrer 
og stiller den enkelte tilbage med et uoverskueligt ansvar. 
Derfor er der brug en vejledning, som ikke har individet 
som målestok for sig selv, men som løfter blikket, og som 
hjælper unge med at handle sammen
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ser det i karrierelæringstilgange, som 
risikerer	at	skabe	forløb	med	selvreflek-
sion	på	selvrefleksion	på	selvrefleksion	
over sig selv og egen læring og udvik-
ling. Vi ser det meget tydeligt i andre 
klassiske vejledningstilgange som hos 
Vance Peavy, som hos Gerard Egan, 
som hos Donald Super, som hos John 
Krumboltz,	 at	det	 er	 individets	 reflek-
sioner over sig selv som hele tiden sæt-
tes som det væsentligste at arbejde med 
i vejledningen, og som er det sprog, vi 
tilbyder de unge at forstå sig selv med. 
I	sin	doktorafhandling	om	refleksion	

i skolen benævner professor Nina Bon-
derup	Dohn	faren	ved	denne	”fiksering	
i	 refleksion”.	Det	 forstår	 jeg	på	 to	må-
der. På den ene side, som Dohn også 
nævner,	 er	 risikoen	 at	 refleksionspro-
cesser bliver udvendige, fordi man som 
elev (eller hvem som helst ellers) hur-
tigt	tilegner	sig	det	refleksive	sprog	og	
den forventning, man mødes af fra de 
professionelle og dermed også tilegner 
sig en strategisk måde at svare på, uden 
man egentlig har lært noget. På den an-
den side, og her tror jeg vi er inde ved 
kernen i den problemtik om mistrivsel, 
jeg rejser her, påvirker dette evige krav 
om	 selvrefleksion	 i	 alle	 livets	 forhold	
måden at forstå sig selv og tænke om 
sig selv på. Det bliver simpelthen et 
ufravigeligt udgangspunkt at forstå 
sig selv og verden med udgangspunkt 
i selvobservation. Det kommer ind med 
modermælken, det er i drikkevandet, 
det er det udgangspunkt man som barn 
og ung møder snart sagt alle steder.

Fjern det massive fokus på 
individualisering
Jeg tror, vi skal arbejde meget mere på 
at skabe en vejledning som bidrager til 
decentrering, som bidrager til at fjerne 
det	massive	fokus	på	selvrefleksion,	det	
massive fokus på individualisering og 
psykologisering af individet. Vi kan i 
den forbindelse hente inspiration fra en 
af pædagogikkens store gamle mænd, 
den tyske pædagogikprofessor Thomas 

Ziehe. Ziehe peger på, at netop intro-
spektionen, her forstået som den kon-
stante	 selvrefleksion	 og	 forståelsen	 af	
verden ud fra mit eget indre, er en cen-
tral udfordring. Med en ret præcis og 
elegant metafor siger han, at de unges 
indre belysning af virkeligheden altid 
synes at være tændt. Et forhold som fø-
rer til konstant overbevidsthedsgørelse 
og selvusikkerhed. I denne situation 
fremstår alle valg og handlinger (re-
elt eller ej) som high-stake valg med 
uigenkaldelige konsekvenser for liv og 
identitet. Man kunne også formulere 
det på denne måde, at resultatet kon-
stant bliver mig selv som centrum for 
min egen motivation.

Pædagogikken, siger Ziehe – og jeg 
tillader mig at tage vejledningen med 
i samme åndedrag – må derfor under-
støtte udviklingen af en selv-distance. 
En selv-distance, der lærer individet 
at se på sig selv fra et andet perspektiv 
end sit eget, og der hindrer individet i 
at	overidentificere	 sig	med	egne	 indre	
følelser. Det handler blandt andet om 
at tilbyde et sprog og nogle erfaringer, 
som	 ikke	 har	 selv-refleksionen	 som	
udgangspunkt. Det er ikke altid nemt. 
For hvis udgangspunktet er, at jeg er 
centrum for min egen motivation, så er 
det	 rigtig	svært	at	finde	motivation	 til	
at bryde denne cirkel af konstant indre 
belysning af virkeligheden. 

Her kan valget af vejlederrolle være 
afgørende – hvad er det for en position, 
jeg møder den unge med? Og Ziehe til-
byder os forskellige positioner, som alle 
har det til fælles, at de tager udgangs-
punkt i at repræsentere noget andet end 
fortsættelsen af fokusset på selv-orien-
teret	motivation	og	selv-refleksion.	Lad	
mig blot trække en enkelt af dem frem. 
Ziehe peger på muligheden for at ind-
tage den professionelle rolle som lære-
mesteren. Læremesteren som indstifter 
af før-glæde. Motivation kunne man 
også kalde det. Selv ville jeg foretrække 
et begreb som meningsfuldhed. 

Ikke fylde en spand,  
men tænde et bål
Med Ziehes terminologi er det lære-
mesterens opgave at hjælpe den unge 
med at overskride inderligheden og de 
umiddelbare præferencer til fordel for 
vilje til at gennemføre et mål. Man kun-
ne sige, at det handler om at øve unges 
fantasi til at forestille sig forskellige mu-
ligheder og i at mestre forskellige ting. 
Det handler om fokus på gentagelse og 
øvelse, på konkrete handlinger. Og for 
at kunne arbejde med gentagelser og 
øvelser og konkrete handlinger kræver 
det, ifølge Ziehe, et billede af, hvor godt 
jeg vil have det, når målet er nået. Der 
etableres altså en sammenhæng med 
stolthed som forudsætning for vedhol-
denhed. Læremesterens rolle er, med 
Kristen Kolds berømte ord, ”ikke at 
fylde en spand, men tænde et bål”.

Et sådant arbejde og en sådan relation 
skabes naturligvis ikke af sig selv uden 
videre. Det forudsætter plads til, at vej-
ledningen kan være tålmodighedens 
rum i en utålmodig verden. En relation 
og et rum, hvor der er plads til tvivl, 
usikkerhed og risiko. Hvor tvivl, usik-
kerhed og risiko kan normaliseres som 
centrale og værdifulde elementer, som 
vi kan være sammen om, og som er be-
tingelser for alle mennesker, for at være 
menneske. Ikke som uønskede elemen-
ter, der skal søges minimeret gennem 
selvrefleksive	processer.

En vejledning, der søger at slukke for 
eller i hvert fald dæmpe unges indre 
belysning af virkeligheden, er også en 
vejledning, der bidrager til fællesska-

ber. En vejledning som bidrager til at 
hjælpe unge med at gøre noget uden 
for sig selv og ikke hele tiden inde i 
sig selv. At rette blikket udad og gøre 
noget sammen med andre. Med andre 
ord, en vejledning, som ikke har indi-
videt som målestok for sig selv, men 
som løfter blikket, og som hjælper 
unge med at handle. Sammen.

>>  Kravet om de unges indre belysning 
af virkeligheden fører til konstant 
overbevidsthedsgørelse og selvusikkerhed.

Foto: Colourbox
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Plads til alle
-og et fantastisk sammenhold 

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg
Tlf:: 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk

Dybbøl Efterskole henvender sig til specialundervisningselever, 
der er bogligt interesserede. 

Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve. 
Masse af kreative fag, friluftsliv, rollespil, musik & samspil, 

glas & brugskunst, sport, samt 7 spændende liniefag.

For mere information
-Ring eller tjek vores hjemmeside.

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
HØJSKOLEN TÆT VED AARHUS

WWW.EUH.DK

EGÅ UNGDOMS-
HØJSKOLE GØR DIG 
UDDANNELSESPARAT

LØBENDE OPTAG 
OG 35 VALGFRI FAG

ET BREAK FRA DEN NORMALE 
SKOLEGANG GIVER SELVTILLID OG MOD 
TIL AT KOMME VIDERE I LIVET 
OG I UDDANNELSE

· OPSTART I JANUAR OG AUGUST
· GÅ HER ET HALVT ELLER ET HELT ÅR
· MENTORORDNING
· PERSONLIG UDVIKLING
· FOTO · IDRÆT · DESIGN · ESPORT
· FILM · TEATER · MUSIK · KUNST
· PSYKOLOGI · BÆREDYGTIGHED

FOR 16-19 ÅRIGE
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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 // 
3 X R : RIE THOMSEN , RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet, 
professor, Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Center for Livslang Læring og  
Program for karrierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen  
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

’undringsseismo-
grafen’. Disse for-
klares undervejs 
og bliver til mo-
deller, som hjalp 
aktionsforsknings-
projektet og som kan 
hjælpe læseren med at 
forstå og omsætte idéen 
om det ’at møde verden 
med undren’.

Et undringsrum
Bogen indledes med en tilgæn-
gelig indføring i det at stille sig 
et grundlæggende andet sted, når 
man ønsker at undersøge og løse ure-
gerlige og komplekse problemer i sin 
praksis,	 hvor	 end	 denne	 finder	 sted.	
Det uregerlige eller det komplekse la-
der sig ikke løse eller opløse hverken 
fra en nøgtern, præcis, velargumente-
ret og vidensbaseret tilgang eller fra 
et strategisk-politisk sted med retorisk 
overbevisende argumenter. Bag de 
komplekse problemer vil der ofte ligge 

Lad os undre os 
At turde stille sig i det åbne og undres ud fra en 
søgende, legende, tankeeksperimenterende og også 
forundret og forsigtigt lyttende holdning er bud-
skabet i ny bog fra Finn Thorbjørn Hansen

Kære læsere
Vi vil byde jer velkommen tilbage fra 
en forhåbentlig dejlig sommerferie med 
en opfordring til ’at møde verden med 
undren’ og medvirke til ’humanisering 
af	 den	 offentlige	 sektor	 og	 genfortryl-
lelse af verden’. Det er nemlig det, der 
er formålet med Finn Thorbjørn Han-
sens seneste publikation. Den vil vi 
omtale i dette nummer af Vejlederen

Bogen, som er på 250 sider, har en 
empirisk referenceramme i et 2-årigt 
aktionsforskningsprojekt i Vejle Kom-
mune fra 2014-16, som handlede om un-
dringsdreven innovation i Vejle kom-
mune. Dette projekt gør det muligt for 
Hansen at give praktiske hverdagsek-
sempler	på	filosofiske	 temaer,	der	kan	
være svære at artikulere og konkretise-
re. Bogen byder på begreber som ’eksi-
stentiel og ansvarlig innovation’, ’deli-
kate problemer’ og ’wicked problemer’, 
’den	undrende	organisation’,	 ’filosofisk	
gravitation’, ’undrings- og visdoms-
søgende innovation’, ’undringsdroner’, 
’innovationstrioen’, ’undringshjulet’, og 
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dybere og mere eksistentielle, etiske og 
filosofiske	 spørgsmål,	 som	må	mødes	
uden skråsikre og skarpladte meninger 
eller professionel og bedrevidende sik-
kerhed. 

Dette andet sted handler således om 
at turde ’stille sig i det åbne og undres 

ud fra en søgende, legende, tankeeks-
perimenterende og også forundret 

og forsigtigt lyttende holdning.’ 
Vi introduceres til at skelne 

mellem delikate og wicked 
problems og at forstå un-
dringsrummet som noget 

andet end analyse- og 
forhandlingsrummet. 
Herefter hører vi i ka-
pitel 1 om, hvad un-
dren i grunden er, i 
kapitel 2 om hvordan 
man skaber undren, 
og i kapitel 3 udfol-

des, hvad forfatteren 
mener med undrings- 

og visdomssøgende in-
novation. Kapitel 4 ser hi-

storisk på en bevægelse fra 
den lærende til den undrende 

organisation, og Hansen skitse-
rer i oversigtsform væsentlige for-

skelle	på	systemisk	og	eksistensfilo-
sofisk	måde	at	forstå	organisationer.	I	

kapitel 5 bliver læseren for alvor invite-
ret ind på praksisniveau, når der gives 
bud på 5 Wonder Labs, der overvejende 
har deres oprindelse i Vejle-projektet, 
men som meget vel lader sig overføre 
til andre praksisser.

Genfortryllesen
Kapitel 6 har titlen ’Humanisering af 
den	offentlige	sektor	og	genfortryllelse	
af verden’. Det lyder måske lidt mærke-
ligt, men vi foreslår, at vejledere starter 

med at læse dette afsluttende kapitel. 
Kapitel 6 er et overbevisende og vigtigt 
argument for at give sig tid og rum til at 
læse denne bog.  ”At møde verden med 
undren. Dannelse, innovation og orga-
nisatorisk	udvikling	 i	 et	værensfiloso-
fisk	perspektiv”	er	en	vigtig	 stemme	 i	
den tid vi lever i. En tid som er karak-
teriseret ved nytteorienterede og mate-
rielt fokuserede livsformer. Livsformer 
som sætter sig spor af dehumanisering, 
stress, angst og depression – alt sam-
men noget, som vi ved at stort set alle 
vejledere møder i deres praksis. Symp-
tomer, der på mange måder prøver at 
råbe os op og gøre os opmærksomme 
på at noget er for meget eller noget 
mangler. 

Hansen foreslår i denne bog, at vi by-
der ind med nogle grundattituder som 
undren, ærbødighed og humor, med 
langsommelighed, stilhed, livsglæde 
og ro som bolværk imod udbrændthed 
og følelse af meningsløshed, som anses 
for at være en af de største årsager til 
sygdom i de vestlige og højteknologi-
ske samfund ifølge WHO. 

Med henvisning til den svenske 
professor Owe Wickström stiller han 
spørgsmålet: Hvordan kan vi undgå 
’oplevelsesnarkomani’ og ’jagten efter 
vind’, som også præger oplevelsesøko-
nomisk tænkning og iværksætter- og 
innovationskulturer? Hvordan lærer vi 
at ’være’ i stedet for hele tiden at ’gøre’? 

Mød verden med undren
Her udfolder han et samfundskritisk 
potentiale i den eksistentielle og væ-
rensfilosofiske	 undrens-tilgang	 og	
henviser bl.a. til Nadia Prætorius og 
hendes forskning, der netop peger på 
en fremmedgørelse, der handler om at 
blive fremmed for det at være menne-

>>  Hansen foreslår i denne bog, at vi byder ind med 
nogle grundattituder som undren, ærbødighed og humor, 
med langsommelighed, stilhed, livsglæde og ro som 
bolværk imod udbrændthed og følelse af meningsløshed.

Finn Thorbjørn Hansen: 
At møde verden med undren.
Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling 
i et værensfilosofisk perspektiv. 
Hans Reitzels Forlag 2018

ske – en dehumanisering. En undrings-
dreven innovation skal ifølge Hansen 
ikke bare skabe original innovation, 
men i sidste ende hjælpe os med at blive 
’bedre og klogere’ mennesker.

Så skulle vi vist være i gang med 
efterårets opgaver og med Hansens 
opfordring til at møde verden med 
undren. Måske også med et håb om, at 
det lader sig gøre at ’genfortrylle’ og få 
øje på muligheden for at stå imod en 
de-humanisering i for eksempel vej-
ledningspraksis	og	genfinde	veje	til	en	
forunderlig eksistentiel og meningsgi-
vende dimension i arbejdslivet og i li-
vet som sådan.

Vi ønsker jer god fornøjelse med det 
hele!
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KIM ANDERSEN ,  
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING OG HØJSKOLELÆRER

EFTERTANKEN

Hvad vil det sige  
at være menneske?

tionerne imellem. Her slår kendskab til ny teknik og tv-serier 
ikke til. Her er det ikke nok, at unge snakker med unge og 
får alle sine erfaringer via ”ungdomsbloggere”. Her skal man 
fundere over, hvad det vil sige at være menneske sammen 
med forskellige andre mennesker.

Det er ikke en ny tilgang til livet, Svend Brinkmann præ-
senterer, men måske har vi glemt den. Vores forsøg på at få 

de unge hurtigere igennem ud-
dannelsessystemet, hurtigere i 
arbejde, hurtigere til al ting har 
måske tilsidesat det grundlæg-
gende spørgsmål – hvad vil det 
sige at være menneske?
Jeg	 tror,	de	fleste	 af	os	vejle-

dere er bekendte med begrebet 
”at spille makroviolinen”. For 
at kunne spille makrovioli-
nen – sætte sig selv i spil - skal 
man ud over at kende og kunne 
udvikle sig selv, kende til og 
kunne bruge samfundet. Det 
vil sige, kende til den menne-
skelige fælleserfaring repræ-
senteret i Svend Brinkmanns 
6 mennesketyper - erfaringer 
samlet op i generationer. Hvis 
vi accepterer, at de unge kun 

lever med deres egne erfaringer og ungdomsblogs, får vi et 
fattigt samfund, der igen og igen laver de samme fejl. F.eks. 
at tro, at vi kan mase mennesker til hvad som helst, bare vi 
maser hårdt nok.
Jeg	 ved,	 de	 fleste	 vejledere	 er	 bundet	 op	 på	målinger	 og	

krav om ”succes”, men måske kan vi bruge bare en lille del af 
vores vejledning til at stille spørgsmål til det at være menne-
ske, og til hvordan vi kan spille i ”katedralen”. Måske kunne 
vi bruge både forældre og bedsteforældre i denne proces. Vi 
kunne måske udvikle en form for ”generationsvejledning”.

Jeg gik en dag i det sene forår og snakkede med Simon - en 
af mine højskoleelever. En rigtig sød og dygtig fyr på 22 

år. Han havde kæmpe tillid til sig selv. Vi kom til at snakke 
om ”erfaring” som begreb. Han mente ikke, han kunne bruge 
andres erfaringer til noget. Han ville selv erfare sig til livet. 
Den erfaring jeg repræsenterede var for gammel. 

Det er rigtigt, at mine erfaringer er dannet over lang tid. 
Da jeg gik i gymnasiet, prikkede 
vi hulkort, når vi lavede fysikrap-
porter. Det var datidens compu-
tere. Jeg er ikke digital indfødt, 
og jeg forstår ikke de unges net-
fællesskaber. Jeg er ikke stor-bru-
ger af de sociale medier og følger 
ikke med i alle de nye ungdoms 
tv-serier. Man kan sige, at jeg er 
aldersramt. Jeg kan mærke det 
på min egen krop. Dele af livet er 
sværere nu, end da jeg var ung, 
og dele af min erfaring slår ikke 
til. På den måde har Simon ret. 

Menneskelivet er meget mere 
komplekst end evnen til at omgås 
”teknik” og følge med i tv-serier. 
Derfor har Simon ikke ret. Han 
tager fejl, hvis han tror, man selv 
kan erfare sig til det hele! Grund-
læggende forståelse for, hvad et menneske er, og for hvilke 
spilleregler i menneskeligt samvær, der nødvendigvis må 
være	gældende,	mangler.	De	kommer	fra	historien,	filosofien,	
musikken osv. 

Svend Brinkmann er aktuel med en ny bog med titlen 
”Hvad er et menneske”. Jeg har ikke læst bogen, men ifølge 
omtalen beskriver han 6 mennesketyper:

Det biologiske, det rationelle, det følsomme, det sociale, det 
fremtidsrettede og det religiøse. Alle 6 typer er iboende men-
nesket og udviklingen af typerne sker via samtaler genera-

>> De fleste vejledere 
er bundet op på målinger 
og krav om ”succes”, 
men måske kan vi bruge 
bare en lille del af vores 
vejledning til at stille 
spørgsmål til det at være 
menneske.
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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
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