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På arbejdsmarkedet er der mange der har mistet deres job 
og som står og skal have hjælp til at finde ud af hvad de nu 
skal, i en periode hvor jobbene er få og man måske er nødt 
til at tænke i andre baner, fordi det kan vare længe før den 
branche man arbejder i, er på fode igen.

For at sikre at vejledningsbehovene bliver dækket, har der 
været mange spænende tiltag rundt omkring. Vi har tilpasset 

vores arbejde til situationen og 
teams, skype og zoom er noget 
de fleste af os mestrer efterhån-
den. 

Nogle vejledere er så småt ved 
at kunne komme tilbage på kon-
toret, andre må vente en genåb-
ningsfase eller to endnu. I den 
proces kunne det være spæn-
dende at tænke over, om de sid-

ste måneder har lært os noget, givet ny inspiration, måske en 
ny måde at lave en opgave på, som kan bruges når nu hver-
dagen indtræffer og vi igen kan mødes, i rette social afstand, 
med kollegaerne ved kaffemaskinen. 
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever  
med særlige behov eller generelle  

indlæringsvanskeligheder.

Se mere på goed.dk

Et godt 
ungdomsliv 

til alle
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10. klasse  
giver afklaring
Knap to ud af tre elever i 10. klasse mener, at det ekstra 
skoleår har gjort dem mere afklarede med hensyn til deres 
fremtidige uddannelsesplaner. Det viser en undersøgelse af 
elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsin-
stitut (EVA). Andelen af elever, der i 9. klasse havde et ønske 
om afklaring, er imidlertid større end andelen, der oplever, 
at det ekstra skoleår faktisk har gjort dem mere afklarede. 

DM i Skills rykker til 
Kalundborg
I april 2022 bliver Høng i Kalundborg Kommune cen-
trum for tilløbsstykket DM i Skills, der har til formål at 
gøre opmærksom på de muligheder en erhvervsuddan-
nelse kan rumme.

»DM i Skills er fantastisk mulighed for at vise over for 
unge mennesker i Kalundborg Kommune, i Region Sjæl-
land og i hele landet, hvilke muligheder en erhvervsud-
dannelse giver de unge. Kalundborg Kommune er en af 
de kommuner med den højeste andel af unge, der vælger 
en erhvervsuddannelse, så det er helt naturligt at agere 
værter for DM i Skills 2022,« siger borgmester i Kalund-
borg Kommune, Martin Damm.

DM i Skills er det årlige danmarksmesterskab i en lang 
række forskellige fag på erhvervsuddannelsesområdet. 
Her kåres landets dygtigste håndværks-, industri- og 
serviceelever, samtidig med at tusindvis af unge besø-
gende stifter bekendtskab med erhvervsuddannelserne.

Knap halvdelen af alle elever, der starter i 10. klasse, ved 
ikke, hvad de vil efter grundskolen. Ifølge Mia Uth Madsen, 
chefkonsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen, 
mener, at det i dén grad er positivt, at flere elever finder ud af, 
i hvilken retning de vil gå efter skolen, efter et år i 10. klasse.

»Det er jo netop det, som er meningen med uddannelsestil-
buddet. Men tallene viser også, at det ikke er alle elever, der 
har oplevelsen af, at 10. klasse lever op til deres forventninger 
om at blive mere afklaret omkring valget af ungdomsuddan-
nelse,« siger Mia Uth Madsen.

Undersøgelsen viser desuden, at mange elever oplever, at 
de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angi-
ver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket 
deres faglige selvtillid. 
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SIDEN SIDST

>>  Regnestykket er, at vores børn, vores ældre, patienter får 
brug for f lere veluddannede kræfter, som kan løfte opgaverne på 
professionel vis. Samtidig daler både interessen for uddannelserne 
og antallet af unge, som kan søge ind på uddannelserne. Det 
bliver til et meget problematisk facit, hvor vi risikerer at mangle 
sygeplejersker, bioanalytikere, pædagoger og lærere. 

STEFAN HERMANN , 
FORMAND FOR DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER .

Velfærdsuddannelser har svært 
ved at rekruttere unge

Søgningen til vigtige velfærdsuddannelser som sygeple-
jerske, bioanalytiker, pædagog, lærer og socialrådgiver 
er vigende, mens behovet for at styrke rekrutteringen til 
professionerne stiger. Flere centrale aktører advarer om 
risiko for huller i velfærden på centrale områder.

Blandt andre advarer Danske Professionshøjskoler om, 
at både coronakrisen og en række andre udviklingsten-
denser trækker i retning af mangel på uddannede med-
arbejdere.

»Vi har løbende set en dalende interesse for velfærds-
uddannelser som pædagog, sygeplejerske og andre vig-
tige uddannelser. Det er et problem i al almindelighed, 
og coronakrisen har blot forstærket behovet for, at vi kan 
uddanne de medarbejdere, der for eksempel skal drage 
omsorg for vores børn og vores syge,« siger Stefan Her-
mann.

12-tals pige fortrød 
sit valg
Sofie Poulsen fik 12-taller i bund-
ter til sin studentereksamen og 
brugte det til en kandidat i inter-
national virksomhedskommuni-
kation. Men hun har fortrudt, og 
vil nu bruge sine evner som lærer, 
selv om fordommene står i kø.

»Jeg havde allerede en tyskun-
derviser i maven på det tidspunkt. 
Men flere i min omgangskreds af 
både familie, venner og gymna-
sielærere sagde, at hvis jeg skulle 
undervise, skulle det ikke ”bare” 
være i folkeskolen, men med mine 
evner som minimum på et gym-
nasium,« fortæller Sofie Poulsen. 

Ukritisk spiste hun rådene, søgte ind på universitetet og 
krydrede efter fem år sit CV med titlen som kandidat i inter-
national virksomhedskommunikation.

Hun peger på sig selv som et eksempel på, at man som ung 
har tendens til at følge strømmen. For hun har fundet ud af, 
at hun skulle have lyttet til sit ønske om at blive lærer.

»Set i bakspejlet skreg det himlen, at jeg brændte for at 
være lærer. Men man mente jo, at jeg var for dygtig til at blive 
lærer. Jeg skulle udnytte mine høje karakterer bedre, end ved 
at undervise børn,« husker Sofie Poulsen tilbage.

Hun peger på sig selv som et eksempel på, at man som ung 
har tendens til at følge strømmen og lytte til andres forvent-
ninger. I 2018 begyndte hun på Trainee-meritlæreruddannel-
sen på VIA University College.

»Jeg skulle da have lyttet til min mavefornemmelse og ly-
sten til at blive lærer – men nu er jeg bare taknemmelig for, at 
der er en uddannelse, hvor det på kort tid gør det muligt at 
forfølge mine drømme,« siger Sofie Poulsen. 

Sofie Poulsen lyttede til for-
ventningerne, men fortrød. For 
det var ikke rigtigt for hende.
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CORONA

Det er typisk i forårsmånederne, 
mange elever og studerende træf-

fer afgørende livsvalg om uddannelse 
og job. Men i år var vilkårene noget an-
derledes i et nedlukket Danmark, hvor 
også vejlederne var sendt hjem bag te-
lefon og skærm.

Måneder med helt nye arbejdsbetin-
gelser for vejlederne har sat det nor-
male arbejdsliv i perspektiv. Magasinet 
Vejlederen har spurgt fire vejledere, 
hvad de har lært af coronakrisen og 
hvilken betydning, de tror, den vil få 
for deres virke fremover.

Det står blandt andet klart, at trods 
de elektroniske platformes styrker, så 
står det virtuelle møde ikke mål med 
det personlige:

»Mødet, med dem jeg vejleder, er 
enormt vigtigt for samtalernes DNA. 
To måneder med skærm og telefon som 
arbejdsredskab understreger for mig, 

hvor meget kropssprog og den nære 
kontakt betyder,« siger studie- og kar-
rierevejleder Morten Colbert, der arbej-
det for Studievalg Dammark.

Det bakker Nikoline Scanholm, stu-
die- og karrierevejleder hos KEA – Kø-
benhavns Erhvervsakademi, op. Hun 
savner det fysiske møde, når hun vej-
leder studerende, der bliver berørt af at 
fortælle om deres situation:

»Online samvær vil aldrig nogen-
sinde kunne erstatte det fysiske møde,« 
siger hun.

Men vejlederne er også enige om, at 
der ligger hidtil uudnyttede mulighe-
der i at benytte onlineværktøjer i større 
grad end tidligere.

Vejledning i en krisetid
Det personlige møde er vigtig i vejledningen, men nye elektroniske plat-
forme kan sagtens bruges i øget omfang, når arbejdslivet normaliseres efter 
coronakrisen. Fire vejledere reflekterer over deres arbejdsliv

>> Måske har jeg lært, 
at nogle af køreturene 
kan spares og veksles 
om til at mødes på 
skærmen.

MORTEN COLBERT,
STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDER

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR
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Færdig med  
at tage på arbejde,  
hvis jeg er syg

Brian Hansen, vejleder, eVejledning:

Hvad har du lært under Corona krisen?
Først og fremmest har jeg lært at sætte pris på livet, som det var 
før Corona virus. Det at kunne bevæge sig frit, uden at skulle 
tænke på at blive syg, eller bære en smitte med sig, er noget der er 
forbundet med frihed. Og det er netop friheden jeg mangler. Den 
har jeg – i den grad – lært at sætte pris på nu. Det at en indkøbs-
tur, en togtur eller en sæsonafslutningsfest i den lokale idræts-
forening skulle vise sig afgørende for mit eller andres helbred, 
havde jeg aldrig forestillet mig skulle blive en realitet her i 2020. 

 
Er der noget i din vejledningspraksis, som med fordel 
kan tages med i en ny hverdag efter corona?
Både som vejleder og som et menneske med et godt netværk, har 
jeg lært at bruge de digitale mødeplatforme i langt højere grad. 
I min vejledningspraksis i eVejledning, har vi allerede et meget 
digitalt mind set, i forhold til at udøve vejledning. Men vi har helt 
klart mærket en øget interesse for vores vejledningstilbud over 
en Skype forbindelse. Det er helt klart en vejledningsplatform der 
er i vækst hos os, og som vi tænker at udbygge og videreudvikle 
efter corona.  

 
Hvad kan du selv gøre for at holde fast  
i læringen fra Coronakrisen?
Jeg tror, det giver sig selv, at de forholdsregler, der allerede er 
udstukket fra sundhedsmyndighederne, kommer til at sidde på 
rygraden i lang tid fremover. Der kommer til at være en række 
ting, vi kommer til skulle at navigere efter, så mit bidrag til at 
holde fast i læringen, er at holde fast i de gode vaner jeg allerede 
har tilegnet mig. Jeg tænker ikke kun på god håndhygiejne og 
holden afstand, men i lige så høj grad at holde fast i en positiv 
tankegang. Derudover er jeg færdig med at tage på arbejde, hvis 
jeg er en smule syg. Jeg stammer fra en familie med et grundlæg-
gende godt helbred, og en indstilling til livet om, at man først er 
syg når man er på hospitalet eller død. Den holdning kan man 
ikke bruge til noget før, under og efter en corona virus. Hvis man 
risikerer at smitte andre.

 
Hvilke overvejelser giver Coronakrisen (og hjemmear-
bejdet mv.) i forhold til din vejlederopgave og din  
work-life balance?
En hjemmearbejdsdag kan være rigtigt positiv på min work-life 
balance. Samtidig kan jeg udføre min vejlederopgave hjemme-
fra, da jeg er velsignet af en fuldt ekviperet hjemmearbejdsplads 
med PC, skærm, tastatur og telefon. Så jeg kunne godt stille mig 
selv spørgsmålet ”Hvorfor i det hele taget forlade disse tilsynela-
dende perfekte rammer?” Men svaret er: ”Jeg savner mine kolle-
ger!”. Microsoft Teams, Google Hangout, Adobe Connect – Ingen 
af disse ting kan erstatte det at se andre mennesker i fuld figur. 
Vi siger 2/3 dele af det vi siger med kropssproget og kun 1/3 del 
med det talte ord og betoningen i vores stemme. Teknologien kan 
løse en del af vores udfordringer med, at vi ikke kan ses fysisk, 
men på nuværende tidspunkt kan den ikke fylde hele tomrum-
met ud, som der opstår når man mødes fysisk.

Fasthold samtalen  
med en optagelse
Det handler blandt andet om at Skype, 
Microsoft Teams, Meet og andre elek-
troniske platforme kan være en gevinst 
i både vejledningen og i samarbejdet 
med kolleger.

Inger-Lise Vanja Lund Petersen, lek-
tor ved Københavns Professionshøj-
skole, oplever således, at møder og dele 
af undervisning og opgavevejledning 
med fordel kan tilrettelægges digitalt, 
så der på den måde spares tid.

Værdien stiger, når vejlederen deler 
links og illustrationer, som er tilgæn-
gelige for den vejledte efter samtalen. 
Desuden giver nogle af onlineplatfor-
me mulighed for at optage samtalen, 
så den er tilgængelig for den vejledte 
efterfølgende. En stor fordel, hvis man 
bliver i tvivl om, hvad der egentlig blev 
sagt. Men det er klart, at det for nogle 
vil kræve en overvindelse at trykke på 
record velvidende, at samtalen er noget 
mere varigt og ikke et fortroligt øjeblik 
mellem vejleder og den vejledte.

For studie- og karrierevejleder Mor-
ten Colbert kan de elektroniske platfor-
me både være en gevinst i samarbejdet 
med kolleger og i selve vejledningen. 
Men det kræver en indsats at holde fast 
i de nye arbejdsmetoder, når samfun-
det åbner igen.

»Det handler om, at holde fast i de 
gode ting, jeg har lært. I vores job bru-
ger vi meget tid på at transportere os 
selv rundt. Måske har jeg lært, at nogle 
af køreturene kan spares og veksles om 
til at mødes på skærmen. Det vil frigive 
mere tid,« siger han.

Work-life-balance
I forhold til vejledernes arbejdsliv har 
coronakrisen ligeledes givet nye erfa-
ringer med udbredt hjemmearbejde.

»I forhold til work-life-balance har co-
ronakrisen cementeret, at vejlederstan-
den er samvittighedsfuld og godt kan 
løse mange arbejdsopgaver fra hjemme-
arbejdspladsen. Så vejen er brolagt for et 
mere fleksibelt tilrettelagt arbejdsliv,« 
mener Inger-Lise Vanja Lund Petersen.

Brian Hansen, vejleder i eVejledning 
siger:

»En hjemmearbejdsdag kan være rig-
tigt positiv på min work-life-balance.«

Men han understreger samtidig, at 
det ikke skal være hver dag. For han 
savner sine kolleger.

»Microsoft Teams, Google Hangout 
og Adobe Connect kan ikke erstatte det 
at se andre mennesker i fuld figur.« >>>
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Savner  
det fysiske møde
Nikoline Scanholm, 
studie- og karrierevejleder, 
KEA – Københavns Erhvervsakademi:

Hvad har du lært under coronakrisen?  
Jeg mener ikke, at online samvær nogensinde vil 
kunne erstatte det fysiske møde, men jeg har op-
levet, at jeg kan komme rigtig langt med, hvordan 
forholdene er nu. Jeg savner det fysiske møde, når 
jeg har vejledninger, hvor den studerende bliver 
berørt af at fortælle om sin situation. Især i vej-
ledninger, hvor studerende tydeligt er kede af 
det, vrede eller frustrerede, mangler jeg at kunne 
bruge mit fulde kropssprog til at udtrykke min 
empati. Jeg synes dog, at mange vejledninger, der 
omhandler valg og karriere m.m., kan suppleres 
rigtig godt i det online rum ved muligheden for 
at dele links og værktøjer, som jeg så ved, at den 
studerende har efterfølgende. 

Er der noget i vejledningspraksis, som med 
fordel kan tages med i en ny hverdag efter 
corona?
Den fleksibilitet online vejledning giver, er noget 
jeg gerne vil tage med videre. På den måde kan 
vi bedre møde de studerende, der er i udlandet, 
i praktik eller på anden måde væk fra skolen. 
Alle dem, der ikke lige kan komme forbi i vores 
almindelige vejledningstid. Derudover har jeg 
også oplevet, at de studerende, der kan opleve det 
som svært at møde op på et kontor, måske med en 
frygt for at blive opdaget af deres medstuderen-
de, kan have mere mod på at opsøge vejledning, 
når det kan foregå virtuelt hjemmefra. 

Hvilke overvejelser giver Coronakrisen 
(og hjemmearbejdet mv.) i forhold til din 
vejlederopgave og din work-life-balance?
Jeg oplever tiden til fordybelse som en stor ge-
vinst ved hjemmearbejdet. Jeg har haft tid til at 
arbejde videre med nogle udviklingsopgaver, 
der har ligget og ventet. På den anden side skal 
jeg blive bedre til at holde pauser. Jeg får ikke de 
normale pauser, som jeg ville på kontoret med 
kollegaer, hvor vi lige ville hente kaffe eller tage 
lidt frisk luft. Jeg prøver i det hele taget at være 
opmærksom på min work-life-balance, så jeg 
ikke arbejder unødvendigt uden for almindelig 
arbejdstid. De fleste ting kan jo godt vente til næ-
ste dag efter kl. 8. Lige som jeg selv har fokus på 
work-life-balancen, så er det netop et af de områ-
der, jeg taler med studerende om næsten hver dag 
under hjemsendelsen.

Mødet er vigtigt  
for samtalen 
Morten Colbert,  
studie- og karrierevejleder hos Studievalg 
Danmark, Center Østjylland:

Hvad har du lært under corona-krisen?
Jeg har lært, at mødet med dem jeg vejleder, er 
enormt vigtigt for samtalernes DNA. Jeg vidste jo 
godt inden krisen, at der er stor værdi i den rela-
tion, der opstår i mødet mellem vejleder og vej-
ledningssøgende, men to måneder med skærmen 
og telefonen som arbejdsredskab, har virkelig un-
derstreget for mig, hvor meget kropssprog og den 
nære kontakt betyder. Man kan sagtens vejlede pr. 
distance, men det er helt anden opgave, når man 
ikke kan se og aflæse vejledningssøgendes reaktio-
ner undervejs. 

Ved Studievalg har vi altid vejledt på telefon 
og mail, men den her situation har nok givet os 
et ”puf”, så vi for alvor er kommet i gang med at 
udvikle digitale vejledningsydelser i form af ek-
sempelvis speakede powerpoints, infovideoer på 
sociale medier og den slags. Så det er vi også ved 
at lære.

 
Er der noget i vejledningspraksis, som med 
fordel kan tages med i en ny hverdag efter 
corona?
Vi bevæger os ud på nye eventyr i form af at tage 
flere medier og platforme i brug, når vi skal i kon-
takt med vores primære målgruppe (elever på 
ungdomsuddannelser og unge på sabbat). Det vil 
vi helt sikkert kunne bruge konstruktivt til at un-
derstøtte vores ”gamle” metoder.

På et mere organisatorisk plan, så får vi virkelig 
øvet os i at samarbejde på tværs af de 7 Studie-
valgscentre via computeren. Det er super fedt og 
mere effektivt, end når vi rejser land og rige rundt 
for at mødes. Der spares noget transporttid.

Generelt tror jeg på, at vi lærer at informere og 
formidle via forskellige medier – og det vil styrke 
vores vejledning i mødet med de unge i fremtiden.

 
Hvad kan du selv gøre for at holde fast i 
læringen fra coronakrisen?
Det handler vel om, at når jeg vender tilbage til 
hverdagens trummerum med skolebesøg, oplæg, 
samtaler og samarbejdsmøder, så skal jeg holde 
fast i de gode ting, jeg har lært. I vores job bruger 
vi meget tid på at transportere os selv fra skole til 
skole og kontor til skole og skole til kontor og til 
sidst hjem. Måske har jeg lært, at nogle af køre-
turene kan spares og veksles om til at mødes på 
skærmen. Det vil frigive mere tid til det, det hele 
handler om: At vejlede mennesker i valg af videre-
gående uddannelse.

8 VEJLEDEREN



CORONA

Isolationen tydeliggør betydningen 
af nærvær
Inger-Lise Vanja Lund Petersen, 
lektor, Københavns Professionshøjskole, Uddannelse, Vejledning og Erhverv:

Hvad har du lært under coronakrisen? 
Jeg har lært at hvis vi ønsker det som verdenssamfund, kan vi tilvælge et 
bæredygtigt liv. For første gang i 30 år kom Himalayas top til syne. Hvis 
vi vil, kan vi fra den ene dag til den anden bremse op for forurening fra 
f.eks. flytrafik. Et nyt håb om, at vi kan forandre verden er opstået.

Og jeg er blevet endnu mere bevidst om, at det naturvidenskabe-
lige paradigme med fokus på evidens og fakta er alt for ensidigt 
i forhold til vores syn på samfundet, individet og livet og at det 
kommer til kort, når en krise som coronakrisen kræver svar 
på spørgsmål af filosofisk art, om f.eks. moral, liv og død. 

Endelig har den ufrivillige isolation og sansedeprivation 
tydeliggjort betydningen af nærvær og sanselige fornem-
melser. Den pludselige opståede hudsult har vist mig, 
hvordan sanselige detaljer forsvinder i den digitale kon-
takt og understreget at fysisk kontakt ikke kan erstattes 
og undværes.

Er der noget i vejledningspraksis, som med fordel 
kan tages med i en ny hverdag efter corona?
Mine studerende på diplomuddannelserne i Uddannel-
ses-, erhvervs- og karrierevejledning og Vejledning og su-
pervision har bidraget med værdifuld evaluering og feed-
back på on-line undervisning og opgavevejledning. Og 
mange af de studerendes eksamensprojekter stiller skarpt 
på at undersøge, hvilken betydning det har for kvaliteten 
af vejledning, at den udelukkende foregår digitalt.

Fleksibiliteten i forhold til at tilrettelægge og deltage i on-
line vejledning, har på mange måder været positiv. Og hvis 
underviser ”får lufferne af” og trykker på optageknappen, kan 
vejledningen genses af de studerende efterfølgende.

Møder, dele af undervisning og opgavevejledning der overve-
jende har informationspræg, kan med fordel tilrettelægges digitalt, 
så der på den måde spares tid. En klar melding fra de studerende har 
været, at hands-on øvelser i relation til diverse vejledningsmetoder er no-
get af det, der især gør uddannelserne meningsfulde. Praksisøvelser og efter-
følgende refleksioner kan ikke erstattes af digitale løsninger.

Hvilke overvejelser giver Coronakrisen (og hjemmearbejdet mv) i 
forhold til din vejlederopgave og din work-life-balance?
Coronakrisen har givet mig en fornyet bevidsthed om, hvad der især gør mit ar-
bejde meningsfuldt. Mødet med de studerende, der sætter deres praksis i spil og 
den samskabende læring der genereres, er kilde til både personlig- og arbejdsmæs-
sig glæde og inspiration. 

Den fornemmelse af samhørighed der opstår, når passionen for vejledning deles 
i det fysiske eller digitale undervisningslokale, viser mig at vejledning er en stærk 
identitetsmarkør, som ikke kun passes fra kl. 9-16. Vejledning praktiseres ofte con 
amore.

Og i forhold til work-life-balance har coronakrisen cementeret, at vejlederstan-
den er samvittighedsfuld og godt kan løse mange arbejdsopgaver fra hjemmear-
bejdspladsen, så vejen er brolagt for et mere fleksibelt tilrettelagt arbejdsliv.
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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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

 Vi sender  

undervisningen  

 på Værksted  

www.tolneefterskole.dk  

med mulighed  
 for at få et  
 fagligt løft i  
  dansk og  
 matematik  

 

Sport  

Ridning  

Landbrug  

Musik  

Kunst/Håndværk  

Film/Teater  

IT/Medie  

Køkken/Kantine  

Bygge/Anlæg  

Motor/Metal  

Natur  

 

Efterskole  

 for Unge  

med særlige  

 behov  

 
                                     

 

    “Centralt  
     beliggende 
      med tog lige  
    til døren” 
 

 
 
 
 
 

 Tlf. 9893 0511  

Dvergetvedvej 95 Tolne  

 
 

Botræning 
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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

WWW.EUH.DK

EGÅ UNGDOMS-
HØJSKOLE GØR UNGE 
UDDANNELSESPARATE

ALTERNATIV TIL FGU 
ELLER EN DEL AF EGU 

ET BREAK FRA DEN NORMALE 
SKOLEGANG UDEN EKSAMINER OG 
KARAKTERER 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 OG SOCIAL UDVIKLING
· FOTO · IDRÆT · DESIGN · ESPORT
· FILM · TEATER · MUSIK · KUNST
· PSYKOLOGI · BÆREDYGTIGHED

FOR 16-19 ÅRIGE
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VIRTUEL VEJLEDNING

Som grundskolevejledere er vi lige 
nu i en periode hvor hverken vi el-

ler eleverne kan være på skolerne. Der-
udover er vejledningsaktiviteter, som 
f.eks. introduktionskurser og erhvervs-
praktik, blevet aflyst. 

Målet med vejledningsaktiviteterne 
er, at eleverne bliver klogere på sig selv 
og de muligheder, der er senere hen. En 
indsigt eleverne har behov for, for at 
kunne træffe et fremtidigt uddannel-
sesvalg. Derfor er det vigtigt at sætte 
noget andet i stedet, der kan skabe re-
fleksion, nysgerrighed og selvindsigt.  

Derfor besluttede lærerne og jeg os 
for, da 8. årgangs erhvervspraktik blev 
aflyst, at eleverne skulle have et tre-
dags forløb under overskriften Mit liv 
– mit valg. 

I forberedelsen af forløbet, er man 
nødt til at tænke i hvad der kan fun-
gere godt, når det skal foregå virtuelt. 
Det er ikke nødvendigvis det samme, 
som hvis man er fysisk sammen i et 
klasselokale.

Forløb for 8. klasse
Forløbet blev en vekselvirkning mellem 
inspiration fra podcast, rollemodel, film 
og oplæg, gruppearbejde og fremlæg-
gelser, samt individuelle opgaver de 
sendte svarene på til mig som vejleder. 

Et eksempel på en opgave er, at ele-
verne skulle lytte til podcasten: Er du i 
tvivl, er du ikke alene, fra serien Samta-
ler om uddannelse. Efter et kort fælles 
oplæg om påvirkning og introduktion 
til opgaven, skulle eleverne arbejde i 
grupper. Her skulle de svare på spørgs-
mål omkring podcastens budskaber, 
samt blive enige om tre gode råd til 
forældre om, hvordan de kan tale med 
deres børn om uddannelse, og tre gode 
råd til unge om hvordan de kan tale 
med hinanden om uddannelse. Deref-
ter fremlagde de for hele årgangen. Op-
læg, gruppearbejde og fremlæggelse, 
foregik i Teams. Der kom mange gode 
bud på gode råd, som også blev brugt 
senere i forløbet.

Derudover bød forløbet på rollemo-
deloplæg, opgaver om styrker på ug.dk, 
opgave hvor de skulle finde budskaber-
ne i et af interviewene fra @ungetalks, 
som findes på youtube, samt et oplæg 
om brugen af ug.dk. 

Det hele endte med at eleverne skulle 
producere en planche, enten i hånden 
eller digitalt, som skulle bruges til at 
understøtte et oplæg til deres foræl-
dre, hvor de fortalte om deres styrker, 
drømme, hvad der er vigtigt for dem 
i fremtiden, hvilke vigtige pointer fra 
ugen de vil tage med sig, de gode råd til 

Mit liv – mit valg
- kollektiv vejledning  
i det virtuelle klasserum
Karina Meinecke, UU-vejleder i UU København og formand for Danmarks 
Vejlederforening, fortæller her om et forløb for 8. klasse under coronakrisen

Samtaler om uddannelSe

Samtaler om Uddannelse er en ny podcastse-
rie i seks afsnit, som har fokus på uddannelse 
og de dilemmaer og overvejelser, der er 
forbundet med et uddannelsesvalg. 

Podcastserien er produceret af forældreind-
satsen Ditbarnsfremtid.dk i samarbejde med 
aktører fra uddannelsesområdet, vejledere 
og karrierelæringsforskere.

Du kan abonnere på ’Samtaler om Uddannel-
se’ i den app, du normalt bruger til podcasts 
– eller lytte fra din browser på hjemmesiden 
ditbarnsfremtid.dk/podcast/

forældrene, og hvis de havde en ide om, 
hvilken uddannelse der kunne være in-
teressant, kunne de også have det med.  

Ud fra elevernes besvarelser i løbet 
af de tre dage, var det tydeligt at ele-
verne fik noget ud af det. De fik gjort 
sig mange tanker om fremtid og hvem 
de er.  For mig som vejleder var det me-
ningsfuldt igen at tale med elever og 
give dem noget at tænke over, selvom 
det foregik gennem en skærm.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

12 VEJLEDEREN



Hvorfor vælge 
Maritim Student?

Fuld HF- eller STX-eksamen

Anderledes, aktiv og afvekslende uddannelse

Togt med Skoleskibet Danmark

Studiejob og sport i skoletiden

Trygt studiemiljø og hyggeligt skolehjem

Kvalifikationsbevis som skibsassistent

Merit til de videregående maritime uddannelser

Adgangsgivende til de videregående 
uddannelser på erhvervsakademi-, professions-
bachelor- eller universitetsniveau

Maritim Student er en gymnasial uddannelse, der 
veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gym-
nasium og MARTEC, hvor vi kombinerer en HF- eller 
STX-eksamen med den praktisk orienterede maritime 
grunduddannelse til skibsassistent. Allerede efter 
den afsluttende eksamen er man kvalificeret til at 
tage arbejde til søs i handelsflåden.

Sport, studiejob og oplevelser for livet
To gange om ugen, mellem 8.00-10.00, kan man 
vælge om man vil dyrke sport eller arbejde i en af 
byens maritime virksomheder. Med i uddannelsen er 
også et spændende togt med Skoleskibet DANMARK.

Læs mere på maritimstudent.dk og martec.dk eller 
kontakt Jan Bjeldbak, uddannelsesleder på Frederiks-
havn Gymnasium, på telefon 98 42 44 33 eller mail 
jb@frhavn-gym.dk for at høre om uddannelsen.

En afvekslende, AKTIV 
og anderledes UDDANNELSE 
med SKUMSPRØJT, 
oplevelser og sammenhold

HF & STX
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Hvordan gør vi unge mennesker klar til en 
uforudsigelig fremtid?

Det er et spørgsmål, jeg ofte møder i mit hjør-
ne af vejledningsland. Det er spørgsmål, som 
studerende gerne vil undersøge i opgaver. Det 
er overskrifter på konferencer om fremtidens 
vejledning. Det er politiske beslutninger om, 
hvordan vejledning skal og bør indrettes.

Diagnosen synes ofte at være klar og entydig: 
I fremtiden (hvornår den så præcis er) er alt 
foranderligt og intet stabilt. Vi kan ikke bruge 
fortidens erfaringer, for fremtiden er helt an-
derledes. Skolen, vejledningen, uddannelserne, 
jobbene, ja, livet selv må indrettes på helt nye 
måder for at håndtere det ukendte. 

Kuren fremtræder ofte lige så entydig: 21st 
Century Skills, Career Management Skills, 
metoder til at opdyrke positiv usikkerhed som 
hos karriereteoretikeren Gelatt, eller planlagte 
tilfældigheder som hos karriereteoretikeren 
Krumboltz, osv, osv. Ofte er kurene uadskil-
lelige fra økonomiske interesser som patente-

rede modeller og (selv-)udviklingskoncepter, 
og ikke mindst tech-industri og edu-business, 
multinationale gigantvirksomheder, som ’hjæl-
per’ lande, regioner, sektorer, interesseorgani-
sationer og så videre med udvikling af policy, 
implementering, evaluering, analyse og pro-
duktion af formater og materialer. 

Fremtiden – eller snarere retten til at sætte en 
agenda for forestillingen om fremtiden er big 
business.

Og efterhånden er det sådan, at når jeg hører 
’fremtiden’ som argument i sig selv for at kaste 
alt det kendte overbord fra senmodernitetens 
damper, så spænder jeg hanen på min pistol. 
Den er som hos alle gode vidensarkæologer la-
det med et historisk perspektiv, som insisterer 
på to punkter:
•  Fremtiden har altid været foranderlig og 

forstået som uforudsigelig.
•  Parallelt hermed har menneskelivet i mange 

træk været grundlæggende stabilt.

KLUMMEN

TEKST // 
BO KLINDT POULSEN

Vejlederens faste klummepanel består af: 

Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC.
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense.
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.  

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

Verden er,  
som den altid har været

Fremtiden har altid været foranderlig og forstået som uforudsige-
lig. Parallelt hermed har menneskelivet i mange træk været grund-
læggende stabilt. Hvilken betydning får det, når man skal rådgive 
unge til en ukendt fremtid
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KLUMMEN

Henter hjælp i 50’erne
Mit første punkt betrygger jeg ofte 
mig selv ved gennem læsning af det 
herlige værk ”Fra skole til erhverv” fra 
slutningen af 1950’erne. Værket er en 
slags analog Uddannelsesguiden, inkl. 
et forældreunivers, skrevet af førende 
folk i samtidens erhvervsvejlednings-
felt. Værket indeholder en beskrivelse 
af samtlige brancher og sektorer i Dan-
mark, efterfulgt af beskrivelser af de 
konkrete stillinger som findes inden 
for disse områder. Det indeholder et 
kapitel om Dansk virke, som fortæl-
ler om historie og udvikling af danske 
erhverv. Det indeholder et kapitel om 
’Erhvervsgeografi’ (hvor sejt et job er 
det ikke!), som åbenbart handler om 
’sammenhængen mellem det 
geografiske miljø og erhvervs-
kulturen’ internationalt set. Og 
endelig indeholder det et fan-
tastisk kapitel af en af dansk 
erhvervsvejlednings grand old 
men, rektor Jens Ahm, som 
hjælper forældrene med at for-
stå, hvad de unge står over for 
med erhvervsvalget, hvordan 
forældrene kan støtte, og hvad 
skolen og erhvervsvejledningen 
tilbyder.

Ahms kapitel indledes med 
en anerkendelse af, at tingene 
har ændret sig, og at opgaven 
med erhvervsvalg hverken er 
nem for forældre eller unge. 
Før i tiden bestemte forældrene 
(dvs. far), nu står den unge mere 
frit, men det medfører også en 
række udfordringer for familie 
og børn. 

”For at kunne vælge må de na-
turligvis vide lidt om, hvilke mulighe-
der de har at vælge imellem, og på dette 
punkt er situationen ulige vanskelige-
re, end den var, da deres forældre valg-
te uddannelse og erhverv. Antallet af 
erhverv er i dag så stort, at det er van-
skeligt at skaffe sig et overblik over 
mulighederne. Gamle erhverv ændres 
eller dør helt ud, og nye erhverv dukker 
stadig op. De forskellige opfindelser f. 
eks. har givet anledning til mange nye 
erhvervs opståen. (…) Samtidig medfø-
rer udviklingen, at bestående erhverv 
udspecialiseres i stadig flere brancher, 
hver med sin uddannelse. (…) Det mo-
derne erhvervsliv er i sandhed kompli-
ceret og uoverskueligt.”

Skriver Ahm egentlig om 1959 eller 
2020?

Og alligevel fik vi skabt og genskabt 
samfundet i 1959-fremtiden og de føl-
gende 60 år. Generationer gik i skole, 
tog uddannelse, fik jobs som ikke af-
skrev fortidens og samtidens erfarin-
ger som historiske og ubrugelige for 
Fremtidens kompetencer og samfund. 
På trods af foranderligheden i uddan-
nelser og erhverv og samfund og livs-
former mødte de voksne børn og unge 
med en grundlæggende portion af faste 
former og stabil viden. 

Overfører grundlæggende tvivl
Hvornår ændrede det sig? Hvornår 
begyndte vi at synes, at det var en god 

idé at forankre en grundlæggende tvivl 
hos børn og unge? At fortælle dem som 
det første at det liv og det samfund, vi 
skal hjælpe dem til at blive en del af, 
vil blive usikkert og ukendt, og at det 
eneste stabile er foranderligheden? Og 
hvornår var det, vi syntes at vi derigen-
nem gjorde dem en tjeneste? Klar til 
Fremtiden!

Altså, det er ikke fordi, jeg ikke aner-
kender, at forandring og tvivl skal have 
plads og er vilkår. Eller at en vigtig del 
af vejledningen (og skolen og opdragel-
sen) handler om at kunne håndtere og 
udholde forandring og tvivl. Men of-
tere og oftere kommer jeg til at tænke, 
at vi glemmer den anden halvdel (eller 

to tredjedel, måske) af livet i vores op-
tagethed af at spå om fremtiden for de 
unge vi møder (og vi ved at det især er 
svært at spå om fremtiden), stabiliteten, 
gentagelsen, uforanderligheden.

Er det ikke (også) vores opgave som 
voksne at indføre børn og unge i det 
stabile, evigt tilstedeværende i menne-
skelivet, i lige så høj grad som at pege 
på forandringerne og de udfordringer, 
de medfører?

Meget er stabilt
I det 21. århundrede vil det være lige så 
vigtige forhold for menneskets liv og 
karriere (i ordets bredeste betydning) 
som i det 20. århundrede og det 19. år-
hundrede, at vi søger kærlighed og ger-

ne vil være elsket. At mange af 
os gerne vil have børn og bety-
de noget for familien. At vi bli-
ver kede af det, når nogen dør. 
At vi søger en social position, 
en plads i verden og samfundet. 
At vi skal tjene penge for at leve. 
At vi er nysgerrige efter at lære 
mere om verden og om os selv i 
verden. At vi gerne vil være en 
del af fællesskaber. 

Det er genkendelige dele af 
verden, verden som den er for 
mennesket, den verden vi er 
mennesker i; det er den stabile 
og i virkeligheden allervigtigste 
del af menneskelivet, som har 
fulgt os lige så langt som vi kan 
følge menneskets historie. Og 
som vil følge os lige så langt den 
anden vej, 21st century skills el-
ler ej. 

Måske burde vi gøre littera-
turhistoriens klassikere til en 

lige så central del af vejledningens pen-
sum som diverse spådomme om Frem-
tidens fremtider. Her ser vi alle disse 
dele af det at være og at blive til men-
neske, til nogen, være på spil, og vi ser, 
hvordan vi gennem århundrederne, ja, 
årtusinderne kan kende og genkende 
vores egne spørgsmål til verden og 
vores eget livtag med hvordan vi skal 
være i verden. Insistere på at der fak-
tisk er noget, der er stabilt, noget vi kan 
lære af og fra. Noget der er det samme. 
Det vigtigste.

>>  Er det ikke (også) 
vores opgave som 
voksne at indføre børn 
og unge i det stabile, 
evigt tilstedeværende i 
menneskelivet, i lige så 
høj grad som at pege på 
forandringerne og de 
udfordringer, de medfører?

BO KLINDT POULSEN
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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 21489668
kristina.hr@gladfagskole.dk

Aabenraa +45 40121072
 mathilde.h@gladfonden.dk

Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk

gladfagskole.dk
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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”
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BRÆNDER 
DU FOR AT 
snitte, hakke, stege 
og eksperimentere 
med madlavning? 

Så er GastroEvent på 
Halvor Fri Fagskole 
lige noget for dig

HALVORSMINDE.DK
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I skrivende stund sidder vi og store 
dele af Danmark og verden i vore 

hjem, fordi vi pludselig er landet i det, 
man kunne kalde for ’the Belly of the 
Whale’. Hvalen hedder lige nu Ny Co-
rona. Den er ukendt og har sendt os ud 
på åbent hav, hvor vi på mange måder 
ikke har velkendt væren og gøren at 
være og gøre godt med. Arbejdslivet 
og uddannelsesinstitution, ja vores pri-
vate sammenkomster er forandret med 
et trylleslag. Og ingen kan helt forudse, 
hvordan fremtiden vil se ud. Vi er så 
at sige kollektivt kicked out of normal. 
Når vi ind imellem enten frivilligt el-
ler tvunget kommer ud i det åbne, så 
kommer der også tid til fordybelse og 
kontemplation, ’en særlig form for nær-
værsladet tænkning og fordybelse i det 
fænomen og det forunderlige liv, som 
vi ser og hører omkring os.’ (Hansen 
2018 s. 28). 

Det er blandt andet det, denne artikel 
skal handle om. Vi vil med udgangs-
punkt i denne nye virkelighed, som vi 
alle befinder os i lige nu, prøve at un-
dersøge hvordan mytiske fortællinger, 
helte og eventyr kan bidrage til at være 
i og forstå individuelle og kollektive 
livsforløb, som de folder sig ud. Og vi 
vil i forlængelse heraf forsøge at per-
spektivere til, hvordan vejledning kan 

beriges, hvis vi stiller os åbne for ’den 
store fortælling’ og de helterejser, som 
både vejledere og vejledte rejser ud på 
i livet.

Den lille fortælling og den store
Hos Hansen (2008) hører vi om, hvor-
dan vejleder i et eksistensfilosofisk un-
dringsfællesskab kan arbejde med at 
lade ’den lille fortælling’ – den vejled-
tes levede erfaringer, møde ’den store 
fortælling’, med henblik på at lære at 
opøve én form for etisk selvomsorg. 
Hos Peavy (2005) hører vi, hvordan vej-
ledere har en særlig opgave, der hand-
ler om at hjælpe vejledte med at fortælle 
sit eget liv og dermed at skabe mening. 
Han siger, at alle har gode fortællinger, 
men ikke alle er gode fortællere. Her 
har vejledere en særlig opgave.

Men måske er det tid til at sætte noget 
mere lys på fortællingens værdi i men-
neskers liv. Fortællingen som bidrager 
til både at modtage og skabe mening. 
Hartmut Rosa skriver i sin bog ’Frem-
medgørelse og acceleration’ (2014), 
hvordan en nutidig herskende værdi-
norm i vestlige samfund, der handler 
om vækst og forandring i accelererende 
tempo, har som konsekvens, at men-
nesker bliver fremmedgjorte for det at 
være menneske. Vi mister fornemmel-

sen af godt og skidt, rigtigt og forkert. 
Vi mister evnen til resonans. Og det 
er netop det, fortællingen kan hjælpe 
os med. De store fortællinger kan be-
tragtes som en slags klangbund i men-
neskelivet. Har vi fået forkastet dem? 
Og kunne vi mon vække dem til live 
igen, for eksempel i vejledning af børn, 
unge og voksne, og lade dem være ’pej-
le’mærker i en tid, hvor vi synes at være 
entydigt optaget af at ’spejle’ og reflek-
tere?

Vi har ladet os inspirere af bogen He-
ros Journey af professor Joseph Camp-
bell (1904-1987).

Kort introduktion til heltens rejse
Joseph Campbell var en amerikansk 
professor i mytologi og religion. Han 
arbejdede med, hvordan identitetsdan-
nelse og fortællinger er nært forbundne. 
Joseph Campbell forskede i, hvordan 
myter, religioner og de store fortæl-
linger gennem årtusinder har haft en 
vigtig funktion og sammenhæng med 
de udviklingskriser et menneskeliv by-
der på. Det kunne for eksempel være 
overgangen fra barn til voksen. Er der 
en sammenhæng i de spørgsmål og 
den udvikling, som den unge står med 
på tærsklen til voksenlivet, som er ens 
– uanset hvilken tidsalder og hvilken 

TEKST //
NANA ASKOV, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER OG  
RITA BUHL , LEKTOR

Vejledning og helterejser 
– at vise sproglig solidaritet i vejledning

Der ligger århundreder gammel visdom i myter, fortællinger og eventyr. 
Og de er båret videre i tv-serier på Netflix, playstation spil og film. I denne 
artikel undersøger forfatterne, hvordan helterejsen – The Hero’s Journey – 
kan bruges i vejledningen 
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kultur, den unge er vokset op i?
Kan vi tale om arketyper – og er for-

tællingerne, myterne og historierne i 
virkeligheden metaforer, der illustrerer 
netop disse universelle spørgsmål og 
udviklingstrin hos den unge?

Han udgav i 1949 bogen The Hero 
with a Thousand Faces, hvori han slår 
fast, at der i studiet af heltefortællinger, 
sagn, myter og religioner fra alle tider 
og fra forskellige kulturer eksisterer en 
underliggende monomyte. En cirkulær 
fortælling, som gentager sig selv i for-
skellige metaforer. Han kaldte den The 
Hero’s Journey. 

Heros Journey illustreres som et cir-
kulært forløb. Det starter ved ’The De-
parture’, der hvor helten bliver kicked 
out of normal eller selv vælger at gå 
mod noget nyt og ukendt, og fører vi-
dere til ’The Initiaion’, der hvor helten 
må tilbringe tid i hvalens mave, kæmpe 
mod drager og se sin egen frygt i øjne-
ne. Her hvor han endeligt må erkende, 

at den virkelighed, han kendte før, er 
slut og overgive sig til noget nyt. Noget 
ukendt. Sidste del af cirklen er The Re-
turn og master of the two worlds. Her 
hvor helten integrerer sine nye kund-
skaber og viden til gavn for samfundet.

The Hero’s Journey bruges i dag som 
fortællemodel inden for fiktionsgen-
ren. For eksempel var George Campbell 
en nær ven af filmproduceren George 
Lucas, der skabte filmen Star Wars på 
baggrund af The Hero’s Journey, lige-
som J.R. Tolkiens store fortællinger om 
Hobitten og Ringenes Herre er spundet 
over samme cirkel. Men modellen bru-
ges også på virksomheder verden over 
i forbindelse med ledelsesudvikling og 
innovationsarbejde.

Fortællingerne – eventyrerne – de bø-
ger eller tv-serier, vi og nutidens unge 
– opsluges af, har en vigtig funktion for 
vores måde at se vores nu, og forstå vo-
res egen udvikling og valg i livet.

At finde mod til at sige ja
Joseph Campbells pointe var, at vi i den 
moderne tids opgør med de store for-
tællinger har begået den fejl, at vi har 
gjort myter til synonym med usandhe-
der. Myterne og de store fortællinger 
har nemlig, ifølge Joseph Campbell den 
vigtige funktion og sandhedsværdi, at 
de som metaforer er meningsskabende. 
De hjælper os med at forstå vores egen 
udvikling og finde mening i de ting, 
som sker, også når tilværelsen byder på 
smertefulde oplevelser eller en følelse 
af nederlag.

Campbell forudså, at konsekvensen 
af ikke at anerkende det mytologiske 
og narrative perspektiv er, at mange 
i den moderne verden vil føle sig ret-
ningsløse og deprimerede. Og den 
dybe følelse af meningsløshed lammer 
vores evne og mod til at træffe valg.

The Hero’s Journey er en fantasifuld, 
styrkende og eventyrlig måde at ar-
bejde med det at træffe valg og kæmpe 

Hvad ville der ske i den unges 
selvopfattelse, hvis et valg af 
uddannelse kom til at handle om, 
hvilken helt de gerne vil være i verden?

>>>

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

VEJLEDEREN 19



Er du vejleder, forælder eller lærer er Samtaler om Uddannelse et godt bud på en podcast,
som rammer følelser og faglighed i spændingsfeltet uddannelsesvalg og arbejdsliv.

I hvert afsnit går vi i dybden med dilemmaer og emner, som vi gerne vil blive klogere på
sammen med vejledere, unge, forskere og andre gode folk.

Vi er også på vej med flere korte podcastepisoder med unge fra forskellige
ungdomsuddannelser. De er oplagte at bruge i den kollektive og virtuelle vejledning.

Du kan få gratis adgang til podcast og samtalehæfter ved at skrive til Kira Gilling Hansen:
kgh@unord.dk

Lyt til Samtaler om Uddannelse i din podcastapp eller på hjemmesiden Ditbarnsfremtid.dk

DITBARNSFREMTID.DK

Samtaler om Uddannelse
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for det. Set i et vejledningsper-
spektiv tillader The Hero’s Jour-
ney barnet, den unge eller den 
voksne at se sig selv som en helt 
på en rejse, der både vil byde på 
begejstring, glæde, nederlag og 
frygt. 

I første del af cirklen arbejder 
man med at lytte til det, der kal-
der i en. Og ved at betragte hel-
ten som metafor, kan vejleder 
og den unge i fællesskab under-
søge de dybere bevæggrunde, 
der ligger bag det at træffe et 
uddannelsesvalg. Der er drøm-
me, der er overbevisninger og 
rationelle forsøg på at ’regne den ud’ el-
ler ønsket om at træffe det umiddelbart 
fornuftige valg. Der opstår også ofte en 
modvilje mod at tage første skridt – i 
Hero’s Journey betegnes det som ’Refu-
sal of the Quest’. Et arketypisk billede 
kan for eksempel være Bilbo Sækker, 
den lille Hobbit i J.R. Tolkiens bog, der 
får besøg af troldmanden Gandalf og 
får besked på, at han alene hobbit skal 
rejse ud og redde verden – en opgave, 
den hjemmeglade og tryghedssøgende 
hobbit på ingen måde har lyst til at tage 
på sig. Dog er der alligevel en vis nys-
gerrighed i ham. En in-
vitation, han ikke kan 
modstå.

Fortællingen er en metafor, men den 
beskriver et følelsesmæssigt dilemma – 
eller en dans med drømme – som de fle-
ste mennesker vil kunne genkende, når 
de står overfor at skulle træffe en stor 
beslutning vedrørende deres fremtid.

Vejlederen som en magisk 
katalysator
I samme fase møder helten også i 
mange tilfælde en magisk hjælper. En 
katalysator, som inspirerer helten til at 
træde ud på stien – Supernatural Aid. I 
Hobbitten er det troldmanden Gandalf. 
I Starwars er det den lille grønne guru 

ved navn Master Yoda, der træner 
helten i at finde sin indre kraft. 

Ved at undersøge de magi-
ske hjælpere, der er omkring 
den unge i denne optik, kan 
man her få øje på, hvilke 

påvirkninger, der foran-
lediger for eksempel 

den unge til at træffe sit valg. 
Er det en mentor, en tidligere 
klasselærer, et idol eller forbil-
lede, er det en forælder, en for-
elskelse eller noget helt femte. 
Denne dialog vil også initiere 
vejlederens egen rolle til at 
være Supernatural Aid på den 
unges vej, fremfor en repræ-
sentant fra et kontrol-system.

Vejen videre ud af cirklen og 
helterejsen byder på et møde 
med drager og en skat. Skat-
ten er nogle af de stærkeste og 
vigtigste værdier, vi hver især 
bærer i os. Og dragerne som 

bevogter adgangen til hulen er meta-
foren for den frygt eller de indlejrede 
overbevisninger, vi bærer med os, som 
gør, at vi ikke træder ind i hulen.

Det kan være overbevisninger som: 
”Jeg skal ende med et job, hvor jeg kan 
tjene mange penge”, ”Jeg er ikke klog 
eller boglig nok til den drøm” eller ”Det 
har vi aldrig gjort i vores familie”. Eller 
ikke italesat frygt, som kunne hedde: 
”Jeg kan nok ikke gennemføre”, ”Det 
er et nederlag, hvis jeg dropper ud,” 
”Jeg er ikke god nok”, ”Jeg burde tage 
en lang uddannelse med mit snit” og så 
videre. Listen er lang. 

Kunsten at træne sin drage
I Hero’s Journey arbejder man meto-
disk med at sætte navn på dragerne hos 
den enkelte. Og man arbejder med at 
sætte ord på skatten. Måske er der også 
andre veje at nå ind til skatten, end den, 
man umiddelbart havde tænkt. Det be-
vidste metaforiske arbejde tillader både 
vejleder og den unge at undersøge det-
te i en ny sammenhæng, og den unge 
hjælpes til at besejre og træne sine dra-
ger. Dertil findes også en metode, som 
er genfortalt i tusindvis af fortællinger 
verden over siden tidernes morgen.

Helten møder også Sirener, ellefolk 
eller huldrefolk på sin vej. Det var si-
renernes sange, der lokkede sømænd 
på afveje, og fik dem til at sejle væk 
fra deres planlagte kurs og ofte blev de 
opslugt i tågen. Som ung i dag er der 
mange sirener på vejen. Afledninger. 
Og alene det, at sætte ord på dem i en 
armslængde, som metaforen tilbyder, 
kan være med til at skabe opmærksom-
hed på det hos den unge.

Et sidste skridt, der er værd at gen-
nemgå her, kunne være Atonement with 
The Father – stepping into authority. Det 
er her, hvor helten har lært noget unikt. 
Hun har tilegnet sig en viden, som må-

>>  Myterne og de store 
fortællinger har den vigtige 
funktion og sandhedsværdi, 
at de som metaforer er 
meningsskabende. De 
hjælper os med at forstå 
vores egen udvikling og finde 
mening i de ting, som sker.

>>>
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ske er anderledes end den tradition, hun 
er vokset op i. Det er her, hvor helten fin-
der modet til at træde frem med sin egen 
viden, og træffe sine valg i bevidsthed 
om det, hun kom fra, uden at lade det 
entydigt være bestemmende. 

Unge i dag skal træffe valg om ud-
dannelse på præmisser, der er langt fra 
dem, deres forældre stod med. Særligt 
efterkommere af indvandrere vil stå 
med en følelse af et dybt gab mellem 
tradition og fremtid. Det giver usikker-
hed og kan gøre valget endnu sværere. 
Men måske vil alene bevidstheden om, 
at den usikkerhed og det opgør er en 
del af rejsen, som det har været i årtu-
sinder, give en form for mening. Det er 
essensen af en helterejse at kende sin 
tradition og finde sit eget ståsted. Og et 
uddannelsesvalg – er en helterejse i sin 
tydeligste form.

Helterejser og vejledning
Ungdoms- og mobbeforsker Helle Ra-
bøl Hansen peger i et interview i Vejle-
derforum (marts 2020) på, at vejledere 
skal vise sproglig solidaritet med unge:

"Vi trænger til en retorisk rensning 
af de ord, vi møder unge med, og jeg 
vil opfordre vejledere til at udvikle nye 
sætninger."

Ord som udskoling, ikke-uddannel-
sesparat og frafald signalerer ifølge 
Rabøl Hansen, at unge ikke har aktuel 

værdi, men bør være på vej til noget 
mere. Et sådant sprog er ifølge for-
skeren usolidarisk og presser de unge 
unødigt. De sproglige eksempler i 
dette interview er hentet fra vejledning 
af unge, men samme slags sprog er at 
finde på voksenområdet. 

Så med et særligt fokus på hvordan 
sproget bidrager til, hvem vi ’bliver til’ i 
de kontekster og de relationer vi indgår 
i, kunne vi i vejledningen måske rense 
det usolidariske sprog og erstatte det 
med sprog, der har klangbund i myter 
og store fortællinger om helterejser, 
hvor vi forfølger et særligt formål i li-
vet. En rejse, hvor vi ind imellem bliver 
lokket af sirener, fanget i hvalens mave, 
og skal kæmpe med frygt eller finde 
modet til at stå op for det, vi tror på og 
tage autoriteten på os.

Playstation og Netflix  
som vej til forståelse
Med andre ord, hvad vil der ske, hvis 
vi går ind i vejleder-relationen med det 
narrativ og de fortællinger, unge finder 
i playstationspil og i tv-serier på Net-
flix, og bruger dem som en ressource i 
stedet for at skubbe dem væk som af-
ledninger for det vigtige – hvad skal du 
blive til her i den virkelige verden? 

Underforstået: Tænk hvis det univers, 
den unge befinder sig i, allerede tilby-
der en forståelsesramme af metaforer, 

der kan bruges konstruktivt til at kva-
lificere den unge til at træffe sit valg om 
uddannelse?

Hvad ville der ske i den unges selv-
opfattelse, hvis et valg om uddannelse, 
kom til at handle om, hvilken helt, de 
gerne vil være i verden? Hvilket bidrag 
de selv finder vigtigt? Og de undervejs 
i denne svære overgang fra barn til 
voksen blev styrket i at se kærligt på 
de afledninger, der driver dem væk fra 
rejsen, og indse, at følelsen af nederlag 
og frygt er en naturlig og vigtig del af 
rejsen, som bidrager til yderligere vis-
dom?

Og sidste men ikke mindst: Hvad vil-
le det gøre ved vejlederens rolle, hvis 
man i fællesskab med den unge, kunne 
betragte vejledning som en metaforisk 
fortælling om heltens møde med ma-
giske hjælpere. Katalysatoren. The Su-
pernatural Aid. Gandalf eller Master 
Yoda?

Her kunne vi til slut citere den gamle 
Starwars mester, Master Yoda:

”There is no trying. Only doing.  
May the force be with you”

Om forfatterne: Nana Askov er journalist, 
krimiforfatter, leder af Nord Communica-
tions. Afholder workshops for vejledere og 
karriererådgivere i at arbejde med Hero’s 
Journey som en anden vej til karrieremestring 
og uddannelsesvalg. Se mere på nanaaskov.dk
Rita Buhl er fast skribent i Vejlederen. Hun 
er lektor på VIA University College, hvor hun 
beskæftiger sig med uddannelse af karrier-
evejledere. Forfatter til en række bøger om 
karrierevejledning.
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SKAB FREMTIDEN

Når hele verden er i undtagelsestil-
stand, alting suspenderes, udsæt-

tes, aflyses, ændrer form, kastes vi alle 
ud i et eksistentielt ingenmandsland, 
hvor linen til vores indfældethed i til-
værelsen, opleves som kappet midt 
over. 

Det er den naturligvis ikke, linen. Vi 
trækker stadig vejret, vi har venner og 
familie, vi har stadig noget, vi skal hver 
dag, og noget vi vil med livet, sam-
fundsinstitutionerne fungerer stadig, 
og det er også blevet forår, og en nat 
bliver det også sommer.

Med et bliver det tydeligt for os, at vi 
har brug for at kunne regne med ver-
den, at noget er, som det plejer, at vi 
har kendte orienteringspunkter i livet. 
Hvordan kan vi gå i skole, tage uddan-
nelse, gå på arbejde i morgen, om en 
måned, om et år? Vi ved det ikke. 

Men hvad er der egentlig nyt i det?

”Vejledning er en vidunderlig  
20. århundredesopfindelse”
Det skriver den irske vejledningsteo-
retiker John McLeod i bogen An In-
troduction to Counselling, for netop at 
understrege, at vejledning er opfundet 
til det formål at geare mennesker til 

at håndtere de store forandringer som 
moderniteten medfører. 

Vejledningen fødes som konsekvens 
af, at mennesker i slutningen af det 19. 
århundrede begynder at flytte sig fra 
land til by, fra nation til nation, væk 
fra fattigdom, kartoffelpest, krig, po-
gromer, for at kunne brødføde sig, for 
at kunne arbejde og leve på nye måder. 
Det er begyndelsen til det globalisere-
de samfund, der omfatter international 
handel, politiske sammenslutninger, 
gennemgribende kommunikation og 
digital infrastruktur, og som er den 
scene, hvor vores liv og karrierer udfol-
der sig på. Det betyder også, at globale 
usikkerheder bliver lokale usikkerhe-
der; for 12 år siden var vi ramt af en in-
ternational finanskrise, for bare få må-
neder siden talte vi om klimakrisen, og 
lige nu handler det om en global syg-
domsepidemi. Globale problemer og lo-
kal usikkerhed er kommet for at blive.

Med andre ord, hvis vi ikke allerede 
kendte til vejledningen nu, ville vi 
skynde os at opfinde den, så vi kunne 
hjælpe mennesker med at håndtere den 
usikkerhed, der findes, når man ikke 
ved, hvad fremtiden bringer, men bare 
drømmer om, at det er gode nyheder.

Gode nyheder: Vejledningen er 
opfundet!
Alle vejledere står nu med, hver deres 
målgruppe i hver sin institutionelle 
kontekst og overvejer, hvordan kan jeg 
bedst hjælpe min målgruppe med den 
usikkerhed som en global pandemi be-
virker? Der er gode nyheder at komme 
efter her. 

Vejledning er som profession og som 
pædagogisk indsats altid båret af håb. 
Det er håbet om, at verden kan blive 
bedre, at livet kan lysne, at drømme 
kan gå i opfyldelse, og at alle situatio-
ner, uanset hvor håbløse de ser ud, kan 
lære os noget om os selv, om livet og om 
hinanden.

Spørgsmålet er her, hvilke vejled-
ningsteorier og vejledningsmetoder, 
der kan hjælpe os i praksis, når vi gerne 
vil understøtte optimisme og håb hos 
vores målgrupper, når de skal overveje 
uddannelse-, arbejde- og karrierebe-
slutninger i en tid, hvor alting synes 
endnu mere ukendt og usikkert end for 
blot et halvt år siden.

Optimistisk usikkerhed,  
sikker optimisme?
Den amerikanske vejledningsforsker 

Vejledning i Coronaens tidsalder
Vejledning er en pædago-
gisk aktivitet, der hjælper 
mennesker med både at 
kunne håndtere fremti-
den, som den rammer os, 
men også med at skabe 
og forme fremtiden. Lige 
nu er meget forandret i de 
sammenhænge, hvor der 
foregår vejledning, både 
for de professionelle og for  
målgrupperne

TEKST //
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H.B. Gelatt lancerede i 1989 en ny ram-
me og metode for karriereplanlægning 
og beslutningstagning kaldet Positive 
Uncertainty. Han præsenterer denne 
tilgang netop som et oxymoron, altså et 
paradoks, som mennesker i den moder-
ne verden bør gøre til deres livsindstil-
ling. 

Enhver må indstille sig på, at frem-
tiden med sikkerhed vil være usikker, 
men at man, qua fremtidens usikker-
hed, lige så godt kan møde fremtiden 
med en positiv og optimistisk indstil-
ling. Fremtiden eksisterer netop ikke 
endnu, og derfor har man som men-
neske mulighed for at skabe fremtiden, 
så den følger ens drømme og værdier. 
Gelatt formulerer sine tanker i en tid 
som han finder præget af store globale 
forandringer. For os som kan huske 
1980’erne og har oplevet at ringe fra en 
telefonboks, at kunne vælge maskin-
skrivning som valgfag i folkeskolen, og 
at skulle holde øje med plakater i bybil-
ledet for at vide om ens yndlingsband 
kom på turné i Vejle, kan have for vane 
at tænke, at Gelatt ikke havde set noget, 
der minder om den forandringshastig-
hed som de seneste 30 år har budt på. 
Alligevel byder enhver tid i moderni-

tetens tidsalder på usikkerhed, det er 
modernitetens anatomi, hvis man el-
lers kan bruge en fast metafor om noget 
flydende. Gelatts tilgang er derfor lige 
så aktuel i Coronaens tidsalder som i 
80’erne og 90’erne.

Tre guidelines til at leve med 
Positive Uncertainty
Gelatt ser beslutningstagning om frem-
tiden som “en proces, hvor information 
arrangeres og genarrangeres til det 
formål at kunne foretage en handling 
eller træffe et valg” (min oversættelse). 
Vejledningstilgangen er således at un-
derstøtte vejledte i at håndtere defini-
tionens centrale begreber, nemlig infor-
mation, proces og valg.

1) Information Guideline: Treat your facts 
with imagination, but do not imagine your 
facts 

For at træffe gode beslutninger, har 
man behov for information. Man skal 
imidlertid gøre sig klart, at informa-
tion dels strømmer fra uudtømmelige 
kilder, dels har en afsender med en 
bestemt dagsorden. Man bør derfor 
altid være kildekritisk over for al in-
formation, og være strategisk med sin 
udvælgelse af de typer af information, 

man har behov for. Når man har ind-
samlet den nødvendige information, 
bør man kigge kreativt på denne. At 
bruge sin kreativitet overfor fakta er 
ikke det samme som at forestille sig 
fakta, men derimod at se fakta på nye 
måder. Vejledte havde måske planlagt 
et sabbatår med rejser og eventyr. Nu 
hvor man måske ikke kan forlade lan-
det i et stykke tid, hvilke andre måder 
ville vejledte kunne opnå eventyr på, 
på baggrund af de fakta, der foreligger? 
Måske din vejledte drømmer om efter-
uddannelse, men er blevet ledig eller 
har trængt økonomi. Men er der andre 
måder at tilrettelægge sit voksenliv på, 
så man kan spare nogle steder, gentæn-
ke noget, så drømmene om efteruddan-
nelse alligevel kan realiseres? Hjælp 
vejledte med at indsamle og sortere i 
nødvendig, troværdig information, og 
brug samtidig din og vejledtes fantasi 
og forestillingsevne til at se denne i nyt 
lys og i nye kombinationer.

2) Process Guideline: Know what you 
want and believe, but do not be sure

Det er godt at sætte sig et karrieremål, 
men sørg for at vejen til målet, bliver en 
opdagelsesrejse, hvorpå man kan opda-
ge nye karrieremål undervejs. Vores liv, 

Vejledning i Coronaens tidsalder

>>  Fremtiden 
eksisterer endnu 
ikke, den skal 
netop forestilles, 
opfindes og 
skabes.

Om forfatteren: Miriam Dimsits er cand. mag. 
i æstetik & kultur og Master i vejledning. Mere 
om hendes arbejde på www.altomkarriere.dk

>>>
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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.
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livsomstændigheder og præferencer 
ændrer sig hele tiden. For tiden er vores 
livsomstændigheder stærkt influeret 
af den globale pandemi, og dette er en 
påmindelse om, at vi netop aldrig kan 
forudsige fremtiden. Så hjælp vejledte 
med at sætte sig mål, men gør vejledte 
opmærksom på, at fremtiden aldrig bli-
ver som vi regner med, da både verden 
og vejledte kan ændre sig. Det optimi-
stiske budskab er her, at vi gennem en 
åben og nysgerrig tilgang til verden 
kan lære nyt om os selv og om verden, 
og på den måde opdage nye karriere-
mål på vejen, som pludselig kan synes 
meget mere relevante og interessante 
for os. Tænk på, hvad vi lærer om os 
selv og verden i Corona-isolationen. 
Hvem havde troet, at det at lave online- 
undervisning er ret spændende? Hvor 
mange nye jobs og karrierer vi plud-
selig hører og lærer mere om gennem 
nyhedsdækningen den seneste tid? Der 
findes så mange måder at ernære sig 
på, som vi hele tiden kan opdage og 
være nysgerrige på.

Ved at opretholde en positiv indstil-
ling til fremtiden og tro på vores evne 

til at kunne nå de mål, vi sætter os, eller 
de mål vi opdager, er sandsynligheden 
for, at vi lykkes med det, vi sætter os 
for, endnu større. Som Gelatt hele tiden 
indpisker, så eksisterer fremtiden end-
nu ikke, og derfor har vi alle mulighe-
der for at skabe den, som vi ønsker det. 

3) Choice Guideline: Be rational, unless 
there is a good reason not to be

Når vi træffer valg, har vi ofte en 
forestilling om, at de bedste valg og 
handlinger også er de mest rationelle, 
kalkulerede og velplanlagte. Hvad vi 
blot glemmer her, er, at alle beslutnin-
ger vi tager, allerede er påvirkede af 
følelser, vaner, kultur og socialitet. Det 
er netop balancen mellem rationalitet, 
følelser, vaner, kultur og socialitet, der 
sikrer os, at vi træffer gode valg. 

Det mest rationelle i forhold til beslut-
ningstagning, valg og handlinger er 
derfor, at vi på systematisk vis inviterer 
alle disse faktorer til bords, når vi skal 
tage beslutninger. På den måde sikrer 
vi os en holistisk valgproces, som Ge-
latt kalder det, hvor vi punkterer my-
ten om rationalitet som ideal for beslut-

ningstagning; et ideal som blot er med 
til at give os en følelse af, at valg enten 
kan være rigtige og forkerte. 

Gelatt understreger igen, at ratio-
nalitet ikke hjælper os med at forudse 
fremtiden. Fremtiden eksisterer endnu 
ikke, den skal netop forestilles, opfin-
des og skabes. Så hvilke rationelle valg 
har vejledte lyst til at træffe, og hvilke 
gode grunde, følelsesmæssigt, værdi-
mæssigt, kulturelt er der for at træffe 
eller ikke at træffe dette valg? Og hvil-
ke valg og handlinger i forhold til ud-
dannelse og arbejde ønsker vejledte at 
skabe fremtiden med? Hvis intet er som 
det plejer at være lige nu, så er alt jo fak-
tisk muligt.

God arbejdslyst, håb og optimisme til 
alle vejledere i Danmark.

Litteratur
Gelatt, H.B. (1989): Positive Uncertainty – A 
New Decision- Making Framework for Coun-
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Venskab

Livet
StatistikLinjefag

IdrÆt
“gør livet lidt sjovere” 

Performance
“tør du give slip”

Friluftsliv
“med jord under neglene”

Musik
“Kreativitet og fordybelse”

Madkundskab
“nye oplevelser og smage”

Design
“en verden fuld af farver”

På Karise Efterskole 
vil du opleve at 
blive en del af 

et unikt fÆllesskab, 
både i fritiden og i 
undervisningen. 

Når man bor sammen 
lÆrer man hinanden 
at kende på en helt 
speciel måde og de 

venskaber man 
knytter, rÆkker 

langt ud i fremtiden. 

Det vil blive et år, 
du aldrig glemmer.   

Optaget for 
skoleåret 

2019/2020
 

viser, at 
efterskolerne er 
super populÆre. 

Ifølge tal fra 
Efterskole-

foreningen valgte

 30.069 

elever at starte 
skoleåret på en 

efterskole.

måske er det også 
noget for dig?

Et år på 
Karise Efterskole er 
markant anderledes 
end et almindeligt 

skoleår. 

Her får du en 
hverdag med 80 

andre unge 
mennesker og du
tager de første 

skridt ud i livet uden 
dine forÆldre.

 Vi tilrettelÆgger 
et lÆringsmiljø, hvor 

du vil møde dyg-
tige og engagerede 

lÆrere, der med 
udgangspunkt i dine 
forudsÆtninger vil 
udfordre dig i en 

oplevelsesbaseret 
undervisning. 

Vi skaber rammerne 
for den tryghed og 

nÆrvÆr, som vi mener, 
er en forudsÆtning 

for et rigt og spÆn-
dende ungdomsliv.

på Karise Efterskole

på karise efterskole 
har vi 6 spÆndende 
linjefag, som du kan 

fordybe dig i;

eleverne på karise efterskole er grundlÆggende 
meget forskellige unge mennesker med forskellige 

sÆrlige behov og lÆringsforudsÆtninger 

Nogle kommer fra beskyttede specialskolemiljøer, 
mens andre har fungeret i den almindelige folkeskole,

 i inklusionsklasser og lignende 

fÆlles for dem alle er, at de har mod på at blive mere 
selvstÆndige, få nye venner og blive en del af 

et unikt fÆllesskab   

Karise efterskole
er en specialefterskole for unge med 

sÆrlige lÆringsforudsÆtninger 

Karise efterskole - rønne allé 7 - 4653 karise - www.kariseefterskole.dk

Vi glÆder os til at høre fra dig og 
sidder klar på tlf: 56 76 74 00
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Bogen har været omtalt i et interview 
med forfatteren i sidste nummer af 

vejlederen. Når vi alligevel vælger at 
anmelde den, så er det fordi vi gerne vil 
sige noget om, hvordan bogens indhold 
er relevant i vejledningen. OG at den 
situation, som ingen kendte til da det 
seneste blad udkom, i den grad aktua-
liserer indholdet i bogen, nemlig Coro-
natiden. Og når dette blad udkommer 
(teksten er skrevet 10. maj) så er situa-
tionen igen en anden. 
Flere har peget på at nedlukningen af 
Danmark, skoler og arbejdspladser på 
nogen områder har gjort hverdagen 
bedre for mennesker med introverte 
træk. Der er ikke længere det samme 
fokus på fysisk tilstedeværelse, der er 
ingen sociale arrangementer, som man 
skal sige nej tak til og dermed føle sig 
forkert. Det er fuldt ud acceptabelt at 
glæde sig over sit eget selskab, og det er 
pålagt os alle at holde social afstand og 

3 X R  ANMELDER

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.

kun samles i små grupper. 
Bogen ung og introvert beskriver for-
fatteren som en bog til og om intro-
verte unge. Det er en kort, letlæst bog 
på 34 sider skrevet i et enkelt sprog. 
Bogen tager en række temaer op som 
for eksempel introverte og ekstroverte 
personlighedstræk. Det sociale liv, nye 
mennesker og smalltalk, weekender 
og fester, fremlæggelser, lejrskole, stu-
dietur og efterskole og endnu flere til. 
Der er også nogle temaer som direkte 
søger at anerkende introverte kvaliteter 
og styrkesider. 

Anerkendelse af karaktertræk
Og det er særligt i sin insisteren på, at 
unge mennesker som identificerer sig 
med introverte træk også kan se dem 
som en styrke og skal anerkendes for at 
være præcis som de skal!
Forfatteren skriver: ”I unge menne-
skers hverdagsliv og skolegang er det 

Du er præcis, som du skal være
Får både de introverte og ekstroverte unge plads i vejledningen?

Anmeldelse af bogen Ung og introvert – en bog til 
og om introverte unge af Grethe Lindbjerg Sørensen
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på nogle træk ved personligheden end 
andre? Vi hører for eksempel nogle sige: 
Det er vigtigt at unge SELV skaffer sig 
en praktikplads, eller at man ikke skal 
ønske brobygning og introkursus i for-
hold til, hvor vennerne skal hen. 
Bogen er en håndsrækning til alle de 
vejledere som er optagede af gøre det 
godt for ALLE unge. For eksempel kan 
bogens påpegning af, at man kan se in-
trovert og ekstrovert som enderne på 
en lang linje, hvor man kan befinde sig 
forskellige steder på linjen, også relate-
ret til situationen man befinder sig i. 

Introvert vejledning
En idé kunne måske være også at prøve 
at placere vejledningsaktiviteter eller 
elementer af aktiviteter på denne linje 
og se om der er en overvægt det ene el-

mange gange de udadvendte og eks-
troverte træk, som bliver tilgodeset og 
rost. Man skal helst være aktiv både i 
fritiden og i klassens sociale liv. Man 
skal række hånden op i timerne og sige 
noget fornuftigt uden særlig meget tid 
til at tænke sig om først og man skal 
have styr på gruppearbejde og frem-
læggelser.”
Sådanne sætninger og andre steder i 
bogen kommer man som læser med in-
teresse for vejledning til at stille sig selv 
spørgsmålet: Hvad med de vejlednings-
aktiviteter, vi tilbyder? Passer de bedre 

ler det andet sted. Forfatteren giver ek-
sempler på udsagn til skole-hjem sam-
taler som er velmente, men som nemt 
får unge til at føle sig forkerte. ’du skal 
sige noget mere i timerne’, ’du skal være 
mere social’. 
Bogen afsluttes med et afsnit om det 
bedste ved at være introvært og ’dine 
kvaliteter og styrkesider’ samt en op-
fordring til at læseren selv svarer på 
spørgsmålet: Det bedste for mig ved at 
være introvert. 
Det er en fin lille bog, som maner til ef-
tertanke uden at moralisere og som for-
mår at give enkle, håndgribelige, gode 
råd til forældre og voksne, som kan 
bidrage til at unge med introverte træk 
anerkendes og mødes med respekt for 
deres måde at være i verden på. For de 
er præcis, som de skal være. 
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TEKST // 
LENE VELDT PEDERSEN ,  
SUPPLEANT I DANMARKS VEJLEDERFORENING OG UDDANNELSESVEJLEDER I UNGEGUIDEN, SILKEBORG 

EFTERTANKEN

Er coronakrisen  
en gamechanger  
indenfor vejledning?

bl.a. når vejledning pludselig foregår meget mere skriftligt, 
end vi er vant til. 

Jeg har oplevet i egen praksis, hvor jeg arbejder med unge i 
alderen 18-29 år, at flere unge finder det nemmere skriftligt. 
Den unge får plads og tid til refleksion på en anden måde, og 
distraheres ikke af at vi bl.a. skal have øjenkontakt. Derud-
over træder den unge ikke kun ind på mit domæne, som sker 
når de kommer til samtale med mig i Ungeguiden, men vi 
er mere ligeværdige i relationen, fordi ingen ejer det digitale 
rum, vi træder ind i, hvad enten det er på skype, mail, sms, 
telefon osv. 

Det betyder noget for den rolle den unge påtager sig i en 
vejledningssamtale og for magtbalancen imellem os. Jeg 
kan få adgang til den unges tanker om sig selv og sin rolle i 
samfundet og livet generelt, som ikke altid opstår i en fysisk 
vejledningssamtale, hvor vi ofte hurtigt i samtalen bliver fo-
kuseret på at lave en plan eller et andet mål med samtalen. 
Som med alt andet indenfor vejledning, så oplever jeg også 
at det kræver øvelse, kendskab til teoretikere indenfor feltet, 
digitale vejledningsmetoder, GDPR regler og ikke mindst di-
gital etik. Måske modulet ”Vejledning og digitale medier” på 
diplom uddannelsen får endnu flere tilmeldinger fremover, 
for jeg tænker ikke digital vejledning kun var en nødløsning 
under krisen, men mere en udvidelse af min værktøjskasse. 

Rie Thomsen, Ronald Sultana og Tristram Hooley taler i de-
res seneste artikel om, at vejledning ændrer sig i takt med co-
ronakrisen. En vejledningssamtale kan være det mange af os 
har brug for, for at bevare et håb i en krisetid. En samtale om 
vejledtes livsomstændigheder, hvordan vejledte er en del af 
samfundet og verdenen, og hvordan den viden frigør hand-
lemuligheder til den enkelte, så både vejleder og vejledte kan 
være medvirkende til at skabe et mere retfærdigt samfund 
for alle.  

Jeg tror Coronakrisen hjælper os med at lave en lille revo-
lution indenfor vejledning. Lad os ikke gå glip af den mulig-
hed. Lad os stå sammen om at råbe højt. 

”Kan du høre mig nu?”. ”Kan du se mig nu?”
Rundt om i verden har vejledere været nødt til at tænke 

kreativt i forhold til deres praksis på grund af coronakrisen. 
Det er ikke uvant for vejledere at tænke kreativt og afprøve 
nye ting, men denne gang er vejlederen blevet tvunget til at 
afprøve digitale platforme, da vi pludselig ikke kan være fy-
siske med den vejledte. Er den digitale samtale så automatisk 
digital vejledning? 

Ligesom en samtale ikke automatisk er en vejledningssam-
tale, så kræver det viden fra den enkelte vejleder at afholde 
en digital vejledningssamtale. Emily Engelhardt som arbej-
der ved Institut for E-Vejledning ved det tekniske universitet 
i Nürnberg fortæller i en podcast, at de fleste vejledere er lidt 
nybegyndere på dette felt. De tiltag den enkelte vejleder har 
været nødt til at kaste sig ud i, viser bl.a. at risikoen for at 
give køb på den standard, man ellers bedriver vejledning ud 
fra kan være større. Christiane Vejlø, Elektronistas direktør, 
skriver: ”… Derfor er det tid til besindighed, selvom det skal 
gå stærkt…”. 

Vejledningen digitalt skal foregå efter samme etiske prin-
cipper, som vi normalt efterlever som vejledere, men det 
kræver viden og øvelse for at kunne det. Det spændende i 
tiden der nu kommer er, hvilke arbejdspladser der bibehol-
der nysgerrigheden og interessen for at inkorporere digital 
vejledning i samspil med den nuværende praksis. 

Men hvad er det digital vejledning viser sig at kunne i sam-
spil med fysisk vejledning? Det er nemlig ikke et enten/eller. 
Den seneste tid er der dukket flere personlige beretninger fra 
forskellige vejlederes praksis op, og jeg har lagt mærke til, at 
mange har flere fællestræk: Vejlederen kaster sig ud i at prø-
ve forskellige digitale muligheder af, i samtalerne med vej-
ledte er der brug for en anden type samtale end normalt og 
at vejlederen savner at mødes med den vejledte face to face. 
Ved at vejlederen prøver digital vejledning af hands-on giver 
det et andet ståsted for refleksion over, hvad det digitale kan 
og ikke kan? Flere af os vil dog opleve at mangle redskaber, 
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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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