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Det er en kendt sag at der fortsat er 
stor social ulighed i det danske 

uddannelsessystem. Den sociale arv 
slår fortsat igennem i folkeskolen og i 
valg af videre uddannelse halter unge 
fra hjem med ikke akademisk bag-
grund efter, når det gælder valg af for 
eksempel universitetsuddannelse. Men 
ny forskning peger på, at en målrettet 
vejledningsaktivitet kan mindske den 
sociale ulighed.

Den sociale ulighed viser sig ved, at 
mens 71 procent af de unge gymnasie-
elever, som har universitetsuddannede 
forældre også selv vil vælge en univer-
sitetsuddannelse, så gør det samme 
sig kun gældende for 41 procent af de 
unge, hvis forældres længste uddan-
nelse er gymnasiet eller en erhvervsud-
dannelse. Det viser resultater fra forsk-
ningsprojekt Next Step, som omfatter 
mere end 9000 gymnasieelever på 99 
danske gymnasier. Men projektet viser 
også, at en målrettet vejledning kan 
ændre på de unges søgemønstre.

For hvis eleverne modtager blot 30 
minutters målrettet vejledning, hvor de 
får mulighed for at høre mere om, hvad 
et universitetsstudie indebærer, så hæ-
ves andelen af unge fra ikke akademi-
ske hjem fra 41 procent til 47 procent.

Bag forskningsprojektet står blandt 
andet forskere fra DPU, Aarhus Uni-
versitet, og de præsenterede de første 
resultater på konferencen aktuel vej-
ledningsforskning midt i november.

Ph.d.studerende Astrid Olsen stil-
lede retorisk spørgsmålet om vejled-
ningstilbuddene i gymnasiet rammer 
socialt skævt og gav selv indirekte en 
del af svaret. For mens det står klart, 
at der er social ulighed i søgemønstre 
dag, så viser Next Step også, at det med 
en rammeaftale omkring vejlednings-
aktivitet er muligt at ændre de unges 
søgemønstre.

»Vejledning skal bidrage til, at den 
enkelte kan træffe oplyste, realistiske 
og reflekterede valg. Vi kan se, at det 
for nogle unge kræver, at vejledningen 
skal bidrage meget, nemlig ofte for de 
unge, der kommer fra ikke akademi-
ske hjem. Eleverne går ganske enkelt 
til vejledningen med forskellige forud-
sætninger,« siger Astrid Olsen.

»Elever fra uddannelsesfremmede 
hjem har generelt større behov for 
vejledning. Og vejledning har ofte en  
mere afgørende rolle for disse elever. 
Elever fra uddannelsesfremmede hjem 
bruger vejledning til at kompensere for 
den viden, de ikke har med hjemme 
fra.«

Fast ramme om vejledningen
Resultaterne i projekt Next Step er 
skabt i samarbejde med Studievalg 
Danmark og bygger netop på en ny vej-
ledningsmetode, hvor de unge præsen-
teres for, hvad det egentlig vil sige at 
gå på universitetet. Unge, der kommer 
fra et hjem uden forældre med univer-

sitetsbaggrund, kan have svært ved at 
forestille sig, hvad det egentlig vil sige 
at gå på universitetet og frygter ofte at 
de ikke kan klare det faglige niveau.

Derfor har man i forsøget givet 30 
minutters vejledning omkring nogle 
af de myter, der kan være forbundet 
med at gå på universitetet. De faste 
elementer i vejledningen er: Hvad man 
kan bruge ikke-professionsrettede ud-
dannelser til. At føle sig god nok til sin 
videregående uddannelse. At passe ind 
i det sociale miljø på universitetet. Livs-
indkomststatistikker og ledighedsstati-
stikker. At flytte til en ny by.

Utrygheden ved at søge en universi-
tetsuddannelse beskrives således af en 
af de unge i undersøgelsen: 

”Jeg var bange for, jeg ikke var god 
nok bolig og for at jeg skulle læse meget 
og ofte på engelsk om et emne, der er 
nyt for mig. Det skræmte mig. Jeg var 
bange for, at jeg ikke var god nok. Jeg 
har valgt en linje med meget kemisk 
stof, men jeg var ikke ret god til kemi 
i gymnasiet. Men jeg har fundet ud af, 
at man godt kan lære det, hvis man har 
gode kammerater, der kan hjælpe en...”

»Elever fra uddannelsesfremmede 
hjem mangler ofte et netværk, hvor de 
kan tale om deres frygt på en måde, 
hvor de også kan få noget viden om, 
hvordan det reelt forholder sig,« siger 
Astrid Olsen.

Store perspektiver
Målet med forskningsprojektet har 
ikke i sig selv været at få flere til at væl-
ge universitet, men mere at afdække, 
hvorvidt en fast ramme om vejlednin-
gen kan have en betydning for de un-
ges valg af uddannelse. 

For Studievalg Danmark har det 
krævet et kompromis med det etiske 
aspekt, hvor vejledningen er uvildig 
og ikke har fokus på særlige uddan-
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Vejledning kan ændre 
unges søgemønstre
Social ulighed i uddannelse kan mindskes ved at unge fra ikke akademiske hjem får 
vejledning. Men vejledning kan også påvirke søgemønstre hos andre grupper af unge.
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nelsestyper. Men resultatet har vist, at 
en mere styret vejledning faktisk har 
effekter for nogle unge. Blandt andet, 
at det er muligt at rykke på den sociale 
ulighed i uddannelse.

På forskningskonferencen blev det 
samtidig pointeret, at der er brug for 
langt mere forskning i vejledningens 
effekter, hvis det skal lykkes at over-
bevise politikerne om vejledningens 
betydning for de unge og for de unges 
valg af uddannelse.

For eksempel taler alle om behovet 
for, at  flere søger erhvervsuddannel-
ser. Derfor er det nærliggende at af-
prøve om en målrettet vejledning i et 
lignende projekt kan aflive myter og 
fordomme omkring erhvervsuddan-
nelserne. Og dermed på sigt få unge – 
både fra akademiske hjem og unge med 
forældre uden længere uddannelse – til 
at interessere sig for en erhvervsuddan-
nelse. Men det kræver et politisk fokus 
med finansiering af forskning og vej-
ledningsaktivitet for alle unge.

FORSKNING

Hvordan knækker unge fra uddannelsesfremmede hjem koden til at kunne læse på universitetet. Hvordan er det sociale miljø og er det faglige nvieau for svært? 
Vejledning kan afmystificere fordomme og dæmpe den frygt, som nogle unge oplever.

Vejlederen skal vide noget

Halvdelen af de unge afgangselever fra gymnasiet aner 
ikke, at de har ret til vejledning, når de tager et sabbatår. 
De unge har ganske vist kendskab til Studievalg.dk, men de 
har den opfattelse, at det er forbeholdt unge, der går på 
en uddannelsesinstitution.

Det er et af de tankevækkende resultater af en 
undersøgelse, de kandidatstuderende Charlotte M. 
Christensen og Line Beck Lindhardt har foretaget på deres 
studie i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, 
DPU.

Undersøgelsen er foretaget blandt 276 tidligere 
gymnasielever i Kalundborg, Ringsted og Langeland 
kommuner.

De unge foretrækker, at uddannelsesvejledning har fokus 
på den enkeltes behov i højere grad end det kollektive. 
Desuden foretrækker de unge, at vejlederen har fagligt 
kendskab til det fagområde, som relaterer sig til den unges 
uddannelsesinteresse.
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