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»Jeg oplever, at ufaglærte voksne, der 
søger vejledning, ofte mangler indsigt 
og erfaring i at planlægge og reflektere 
langsigtet i forhold til deres karriere. 
Netop dén personlige kompetence er 
afgørende for at kunne bevare tilknyt-
ningen til et meget forander-
ligt arbejdsmarked,« mener 
Ann-Charlotte Nordahl Niel-
sen. Hun har igennem årene 
arbejdet som vejleder hos VEU 
Nordsjælland.

Ann-Charlotte Nordahl 
Nielsen påpeger, at gruppen 
af ufaglærte har et stort behov 
for at få et bedre kendskab til 
konkrete uddannelser og mere 
viden om nye læringsmulighe-
der, så de kan få styrket deres 
almene færdigheder, som er en 
væsentlig forudsætning for at 
kunne gennemføre en even-
tuel videre uddannelse.

Kompetencegab for IT-analfabeter
Der ligger et meget stort kompeten-
cegab forude, som skal honoreres. 
Arbejdsmarkedet vil frem mod 2025 
mangle omkring 65.000 faglærte. Det 

betyder, at en stor gruppe ufaglærte vil 
få det svært. 

Der er i dag omkring 300.000 ufag-
lærte i Danmark, og de mangler ofte 
både motivation og de nødvendige for-
udsætninger for at kunne håndtere den 

nødvendige kompetenceudvikling og 
uddannelsesløft, der skal til for at mat-
che arbejdsmarkedets krav. 

En undersøgelse i OECD-regi viser, 
at op mod 1 mio. voksne danskere er 
dårlige til at arbejde med og forstå IT 
og omkring 500.000 danskere læser og 

regner dårligt. Den udbredte mangel 
på helt basale it-kompetencer blandt 
medarbejderne på danske offentlige 
og private virksomheder, dokumen-
teres også af en rapport fra Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten 

viser tydeligt, at manglen 
på it-kompetencer er størst 
blandt ufaglærte. 48% af dan-
ske virksomheder oplever 
ufaglærte medarbejdere uden 
tilstrækkelige it-kundskaber. 
Og 43% af virksomhederne 
oplever faglærte medarbej-
dere, der mangler grundlæg-
gende it-færdigheder. Det gør, 
at en stor del danskere har det 
svært med at navigere på net-
tet. I disse grupper finder vi en 
stor del af de voksne danskere 
uden uddannelse, som nu 
fremover selv skal finde frem 

til vejledning gennem den nye eVejled-
ning. 

»Jeg mener, man nøje skal overveje, 
hvordan man vil nå ud til denne gruppe 
af danskere og måske komme op med al-
ternative måder at få fat i dem, for at kun-
ne hjælpe dem digitalt. Der skal megen 

eVoksenvejledertoget kører 
– skinnerne lægges undervejs
VEU, voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, står midt i en radikal foran-
dring, hvor landets 13 VEU centre nu er nedlagt til fordel for én central og fælles 
indgangsportal med digitaliseret eVejledning. Ingen ved helt, hvor det digitale 
vejledertog kører hen, men det er planlagt, der skal måles, evalueres og måske 
skiftes spor undervejs

//  Voksenvejledningslandskabet 
er atomiseret og uoverskueligt, 
og det er et problem, at det 
ikke er enkelt, hvor man som 
voksen skal henvende sig.

CARLA TØNDER JESSING,  
FORMAND FOR DANMARKS VEJLEDERFORENING
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oplysning til og mange skal klædes på 
i de forskellige organer, så vi kan guide 
disse borgere ind på de rigtige steder el-
ler hjælpe dem i processen,« siger Ann-
Charlotte Nordahl Nielsen.    

Matthæuseffekt
Det skurrer generelt hårdt i hovederne 
hos de danske vejledere, når arbejds-
markedets parter og regeringen vil 
tvinge alle ufaglærte voksne i Dan-

mark til selv at finde deres vejledning 
på nettet.

Hos Danmarks Vejlederforening er 
man ikke udelt begejstrede for digitali-
seringen af VEU. Tværtimod.

»Vi har i mange år ønsket en gennem-
gribende reform af voksenvejlednin-
gen, som kan imødekomme forskellige 
voksenmålgruppers vejledningsbehov. 
Voksenvejledningslandskabet er i dag 
atomiseret og uoverskueligt. Det er et 
problem, at det ikke er enkelt, hvor man 
som voksen skal henvende sig,« siger 
Carla Tønder Jessing, der er formand 
for Danmarks Vejlederforening. Hun er 
ikke imponeret over de nye VEU-tiltag, 
der godt nok samler alt i en eVejled-
ningsportal.

»Generelt er det sådan, at voksne med 
mest eller længst uddannelse bruger 
uddannelses- og karrierevejledning 
mest og er mest opsøgende i forhold til 
vejledning. Det vil sige, at der skabes 
en utilsigtet Matthæus-effekt i forhold 
til voksenvejledningen,« siger Carla 
Tønder Jessing og fortsætter:

»Vi har brug for en reform, der kan 
etablere en samlet voksenvejledning 
med differentierede voksenvejled-
ningstilbud, herunder også opsøgende 
vejledning overfor de kort- og uuddan-
nede voksne, vejledning på arbejds-
pladser, åbne vejledningstilbud, hvor 
man kan gå ind fra gaden og få ud-
dannelses- og karrierevejledning ved 
siden af en digitalt baseret vejledning 
som eVejledning.«

Danmarks Vejlederforening an-
befaler, at man i den kommende 
eVejledning udvikler måder at 
være opsøgende på i forhold til 
målgrupperne. Det er her spe-
cielt vigtigt, at erfaringerne 
fra VEU-centrene bringes ind i 

eVejledningsarbejdet, og at der 
ansættes vejledere med erfaringer i 

vejledning af især ikke-uddannede og 
kortuddannede voksne.

Det personlige møde vinder 
Mange voksne får på et tidspunkt brug 
for et karriereskifte på grund af syg-
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dom, nedslidning, stress eller ophør af 
jobfunktion. Her har mange haft brug 
for at sidde overfor et menneske i en 1:1 
vejledningssamtale, for at få hjælp og 
forståelse til at se nye kompetenceløft- 
og jobmuligheder. 

Det er det, som Ann-Charlotte Nord-
ahl Nielsen primært har beskæftiget 
sig med i VEU-center Nordsjælland. 
Hun har leveret individuel og person-
lig vejledning til ufaglærte og kortud-
dannede voksne, så de er blevet op-
kvalificerede gennem forberedende 
voksenundervisning, AMU-kurser el-
ler løftet fra ufaglært til faglært samt 
vejledt voksne til karriereskift. Det er 
hendes erfaring, at den fysiske og til-
stedeværende vejledning er langt den 
bedste, letteste og mest overskuelige for 
de voksne uuddannede eller med korte 
uddannelser.

»Jeg har hver eneste uge oplevet, 
hvordan de mange vejledningssøgen-
de, har meget svært ved at overskue 
og finde rundt i junglen af muligheder. 
De kan ikke overskue, hvad det kræver, 
at begynde på en ny uddannelse, del-
tage i et kursus eller selv se, hvordan 
deres aktuelle kompetencer matcher 
det aktuelle arbejdsmarked,« fortæller 
Ann-Charlotte Nordahl Nielsen. Hun 
har flere gange måttet hjælpe usikre 
voksne, der har oplevet store nederlag 
og modgang i skolesystemet, med at 
overvinde frygten for at vende tilbage 
til skolebænken.

»Jeg har simpelthen taget dem med 
ud på et lille besøg til et uddannelses-
kursus på en skole for at møde andre 
kursister i samme båd. På den måde 
har vi sammen kunnet afdramatisere 
det nye læringsmiljø og få sat gang i 
en succesfuld opkvalificeringsproces 
til glæde for både arbejdsmarked og 
den pågældende voksne,« fortæller den 
fagligt stolte VEU-vejleder. Ann Char-
lotte Nordahl Nielsen oplever, at det er 

meget vigtigt med den tillid, der opstår 
gennem det fysiske møde mellem vej-
leder og den voksne, der søger vejled-
ning. Den fjernes nu med den nye kon-
struktion omkring én fælles indgang 
med eVejledning til voksen- og efterud-
dannelsesområdet.

Fremtidens voksenvejledning
Der er ikke tvivl om, at arbejdsmarke-
det forandrer sig med hastige skridt, og 
at der til stadighed vil være en øget ef-
terspørgsel på nye kompetencer og fag-
ligheder. Derfor er det også vigtigt med 
en voksenvejledning, der fungerer. 

Spørger man erfarne voksenvejledere 
som Ann-Charlotte Nordahl Nielsen er 
svaret tydeligt.

»Optimal vejledning opnås ansigt til 
ansigt,« siger Ann-Charlotte Nordahl 
Nielsen. Hun kan dog godt se fordelen 
i, at man gennem eVejledningen kan 
få hjælp på mange flere tidspunkter af 
døgnet, og at det er en proces, hvor du 
online kan vende tilbage på chat eller 
mail – hvis du vel at mærke har de rette 
digitale kompetencer.

»Det er vigtigt, at få foldet alle kom-
petencer ud og få italesat styrker og 
barrierer. Vi skal i den kommende vok-
senvejledning sørge for at få klædt fag-
foreninger, jobcentre og A-kasser på, 
så både beskæftigede og ledige ufag-
lærte kan få rigtig god og kompetent 
voksenvejledning, og at den digitale 
vejledning bliver gjort mere ”ufaglært 
venlig” – med billeder, video, oversku-
elig tekst og naturligvis meget gerne 
oplæsningsmulighed for blandt andet 
ordblinde og fremmedsprogede,« siger 
Ann-Charlotte Nordahl Nielsen.

Toget kører
Og det er faktisk bygget ind i processen 
omkring implementeringen af eVejled-
ningen, hvor toget kører derudaf, mens 
skinnerne lægges. Her i efteråret kører 
sideløbende to analyser og projekter 
i forbindelse med digitaliseringen af 
VEU. Projekterne skal kortlægge bru-
gen af og mulighederne for e-læring i 
VEU. 

Den første analyse skal afdække, 
hvordan digitale læringsplatforme og 
digitale læringsteknologier benyttes på 
tværs af grundlæggende og videregå-
ende VEU i dag. Formålet er, at eksiste-
rende erfaringer bliver samlet og delt, 
og at det bliver muligt at identificere, 
hvor og hvornår brugen af digitale læ-
ringsplatforme og læringsteknologier 
VEU fungerer godt og mindre godt.

//  Optimal vejledning 
opnås ansigt til ansigt

ANN-CHARLOTTE NORDAHL NIELSEN, 
FHV VEU VEJLEDER
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Den nye Digitale VeU-platform

Trepartsaftalen fra efteråret 2017 mellem regeringen 
og arbejdsmarkedets parter har en ambition om at 
styrke voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet 
med en digitalisering af VEU.  
Den nye, nationale platform baseres på Uddannelses-
Guiden og Efteruddannelse.dk 

På den nye digitale VEU platform skal man kunne:
•	 f	nde	inspiration	til	og	overblik	over	uddannelses-

muligheder
• få vejledning om uddannelsesmuligheder – og valg
• få overblik over aktuelle kursustilbud
• tilmelde sig selv eller medarbejdere til kurser
•  få overblik over økonomi og støttemuligheder fra 

VEU-godtgørelse, SVU (Statens Voksen Uddannel-
sesstøtte) m.v.

• få adgang til at søge om VEU-godtgørelse og SVU

Voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan 
også kontakte eVejledning alle ugens dage på telefon, 
chat og mail med spørgsmål til alle former for offentligt 
anerkendte kursus- og uddannelsestilbud inden for 
både efter- og videreuddannelse og det ordinære ud-
dannelsessystem.

Efteruddannelse.dk udbygges, så man vil man kunne 
fnde	det	aktuelle	udbud	af	offentlig	voksenefteruddan-
nelse på alle niveauer:
•  Almen voksenuddannelse - AVU. Kurser for voksne, 

som vil forbedre færdigheder i almene fag på 
9./10.-klasses niveau som fx matematik, tysk og dansk

•  Forberedende Voksenundervisning - FVU. Kurser for 
voksne som vil blive bedre til fx dansk, matematik, 
engelsk eller it

•  Ordblindeundervisning - OBU. Kurser for voksne, 
der har svært ved at læse og skrive

•  Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU. Erhvervsret-
tede og kompetencegivende kurser

•  Videregående voksenuddannelse - VVU. Diplom-, 
akademi- og masteruddannelser

Der skal udvikles nye digitale værktøjer, der skal hjælpe 
de voksne uddannelsessøgende, så de på egen hånd 
kan afdække uddannelsesmuligheder og handler på bag-
grund af denne afdækning.  De nye værktøjer kommer 
til at hænge sammen med de eksisterende værktøjer på 
UddannelsesGuiden.

//  …manglen på it-kompetencer er 
størst blandt ufaglærte. 48 % af danske 
virksomheder oplever ufaglærte 
medarbejdere uden tilstrækkelige it-
kundskaber.

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT (EVA) 2017

Analysen laves af Danmarks Evalueringsinstitut 
frem til februar 2019, og resultatet offentliggøres i for-
året 2019. 

Den anden analyse skal afdække muligheder og bar-
rierer for udvikling af e-læringsforløb i VEU. Analysen 
har fokus på forretningsmodeller for e-læring, og den 
skal med Deloitte ved roret servere forslag til alternati-
ve modeller for udvikling og udbud af e-læring i VEU. 
Analysens resultater præsenteres primo 2019. 

Så fra nu af kan de ufaglærte voksne forsøge at hoppe 
på det vejledningstog, der i øjeblikket og et godt styk-
ke ud i fremtiden kører på et spor, der måske kommer 
til at passere et par perroner på vej mod en den nye 
vejledningsdistination. Forhåbentligt bliver det ikke 
afsporet … 
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