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Italesættelse af de unges
uddannelsesvalg hjælper
Vi ændrer verden, når vi taler anderledes om den, for ord kan
ændre virkeligheden.
I år var der ved optagelsen på de videregående uddannelser
flere, der søgte en erhvervsrettet uddannelse. Vejledningen
har altså virket! Nej, jeg tror ikke på, at det kun er vejledningens skyld, men den bærer sin del af succesen.
Resultaterne er også skabt, fordi politikere og medier er begyndt at tale meget højt om, at der kommer til at mangle arbejdskraft i erhvervslivet i nær fremtid. Det har været med til at
åbne øjnene for de mange unge, der skulle træffe beslutning om
deres videregående uddannelsesvalg, for nu efterspurgte de også
hvilket job, uddannelsen kunne føre til. Derfor var det da også
glædeligt for alle, at det allerede nu kunne ses i søgningen til de
videregående uddannelser. De unge er målrettede.
Tilmeldingen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
foråret var ikke steget, tværtimod, der var et lille fald. Helt forståeligt fra min stol. I mange år er der fra politisk side blevet talt
om, at vi i fremtiden skal være et videnssamfund, og at det kræver uddannelse. De unge har reageret med at søge de almene
gymnasiale uddannelser lige efter folkeskolen. Over 70 % af ungdomsårgangen søgte denne uddannelse i år. De unge og deres
forældre, hvor sidstnævnte har stor indflydelse på de unges valg,
har hør t efter, hvad der er blevet sagt. Nu skal de så til at høre
efter, at en erhvervsuddannelse er lige så god, og at den også
giver adgang til en videregående uddannelse.
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Ord kan som sagt ændre virkeligheden, men ”ting tager også
tid”. Det kan tage nogle år inden resultaterne af de sagte ord
også viser sig i søgningen til ungdomsuddannelserne. Det er ikke
en lille jolle, der skal vendes, men en stor skude.
Jeg tror, der kan skubbes hur tigere til denne udvikling med
et par enkle greb udover vejledningen, blandt andet ved hjælp
af tv. For nogle år tilbage var der stor søgning på bager- og konditorlinjen, og der blev talt om ”Blomsterberg-effekten”, grundet tv-udsendelser med konditor Mette Blomsterberg. Senere
skabte udsendelsen ”De unge fiskere” interesse for faget fiskeri,
og søgningen til fiskeriuddannelserne øgedes.
Tænk hvis DR´s Ramasjang fik pålagt opgaven med at vise
arbejdsmarkedets mange forskellige facetter frem. Ønsketænkning... tja, men hvorfor ikke?
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Vejledere med tilknytning
til erhvervsuddannelserne
(inkl. UU-Centre)

Gymnasieelevernes
forskellige læringsstrategi
udfordrer
i et
k eller på kursus
at komme i prakti
kan få tilskud til
Vidste du, at du
europæisk land?
andet nordisk eller
gram Erasmus+ og
EU´s uddannelsespro
em
genn
søge
Din institution kan uddannelsesprogram Nordplus.
åds
kan deltage i
Nordisk Ministerr
du og din institution tværs af de
også tilskud til, at
ner på
Programmerne giver med institutioner og organisatio
samarbejdsprojekter lande.
iske
europæiske og nord
uddannelsessektor.
rer inden for hver
e folder.
Mulighederne varie
muligheder i denn
Læs mere om dine

Formålet med opholdet er at styrke vejlederEfteruddannelse
nes faglige udvikling, hente ny viden hjem
Via Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og
til institutionen og styrke kendskabet til god
efteruddannelse kan organisationer og insti- vejledningspraksis inden for erhvervstutioner, der arbejder med erhvervsuddanuddannelsessektoren i andre europæiske og
nelse søge om tilskud til at sende vejledere
nordiske lande til gavn for organisationen.
på udlandsophold. Det kan være vejledere
Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke
på skoler og UU-centre. Vær opmærksom
kan søge om tilskud. Institutionen søger på
på, at UU-centre og vejledere ikke selv
vegne af medarbejderen.
kan søge, men har mulighed for at deltage
som danske partnere i fx en erhvervsskoles
Samarbejde
ansøgning om tilskud fra Erasmus+. Opholdene kan vare fra to dage til to måneder, men Med Erasmus+ kan vejledere deltage i større
for efteruddannelsesophold anbefales en
europæiske strategiske partnerskabsprojekter
varighed af minimum fem dage.
Vejledere
på erhvervsuddannelsesområdet. Alle typer
s+
Erasmu
kan deltage i fx jobshadowing eller prakaf institutioner og organisationer kan søge om
uddannelses-tilskud. Et strategisk partnerskab giver muligtikophold, hvor vejlederen
indgår
i det
er EU’s
Erasmus+
28
de
r
daglige arbejde på etam.
vejledningscenter
eller hed for at udveksle viden, metoder og god
I programmet indgå
,
progr
Norge
e
en erhvervsskole med
fokus påe,udveksling
EØS-landen
praksis med organisationer i andre europæiske
EU-medlemsland
t og
Tyrkie
samt
in
af erfaringer og god og
praksis.
Eller
det
kan
lande. Partnerskabet skal involvere minimum
Island Liechtenste n.
være ophold, hvor vejledere
mødes
tre lande og kan vare fra to til tre år.
doniemed
Make
vejledere og med lærere fra en erhvervssmusplus
skole eller virksomhedsrepræsentanter.
Besøg ufm.dk/era om dine Vejledere, derdpl
us med erhvervsrettet
Nor arbejder
ation
grunduddannelse,
kan indgå i samarbejdsproog få mere inform
d til
s
for tilsku
Tilsvarende kan organisationer,
arbejder jekterlus
Ministerråd
og netværkskgennem
Nordplus
Junior.
muligheder der
Nordp er Nordi
æiske mobilitetsram.
med erhvervsrettede europ
grunduddannelser
Hensigten
at give
mulighed for at
sprogskolerne
nelse
uddaner
snelse
er
omfatt
og uddan på eftersøge tilskud til at sende vejledere
udviklelus-pr
pædagogiske
didaktiske
metoder
ogrammetog
Nordp
kter. Junior. inden
ke lande
uddannelse med tilskud fra proje
Nordplus
for et valgt tema.
Derudover giver
de nordiske og baltis Grønland,
Mulighederne tæller her jobbytte, jobne
Nordplusyreom
Voksen
tilskud
til,
at
vejledere,
der
råder
selvst
shadowing og individuelt tilrettelagte studie- inkl.
arbejder
med
efter- og videreog Åland.
rneerhvervsrettet
Færøe
besøg. Organisationer, der arbejder med
uddannelse, kan indgå i udviklingsprojekter,
for
heder
erhvervsrettet efter- og videreuddannelse,
kortlægningsprojekter
ognenetværk. Formålet
Læs mere om mulig ddann
elsesefteru udvikle
kan ligeledes søge om tilskud til at sende
er atd indsamle
pædagogiske
til nordisk viden,
tilsku
e
ssamarbejd
vejledere på efteruddannelse. Det sker genogog
didaktiske
metoder
og etablere netværk
uddannelse
dplus
k/noremne.
nem Nordplus Voksen. Mulighederne
er de
inden på
forufm.d
et givent
er
istNordplus
vet Alle
samme som inden
reJunior.
Frfor
le
dsbNordplus
a
e
n
h
mobilitetsaktiviteter inden
for
kan
Alle
Nordplus
projekter
og
netværk
skal involvere
o
ny
ati
med intern r’
vare fra fem dage
minimum tre lande og kan vare fra et til tre år.
e
øje til etmår.
Hold - Nyt o gramm
r,
syn
spro
‘Ud nnelse gsfriste ena
udd nsøgnin r, begiv
e
a
for e dato levante r.
g
vigti er og re emple
.dk.
hed jekteks
ufm
pro
r på
nné
Abo

Ny undersøgelse fra EVA viser, at gymnasielærernes største
udfordring i forhold til elevernes deltagelse i undervisningen
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Vejledere tilknyttet almen
voksenuddannelse og folkeoplysning
Efteruddannelse
Gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning kan vejledere, der
arbejder med voksnes læring få tilskud
til et efteruddannelsesophold i et andet
europæisk land. Opholdet kan vare fra to
dage til to måneder. Mulighederne tæller
blandt andet deltagelse i kursusaktiviteter,
jobshadowing eller undervisningsophold i
Europa.
Tilsvarende giver Nordplus Voksen tilskud til
efteruddannelsesophold for vejledere inden
for voksnes læring. Opholdene skal vare fra
fem dage til et år og omfatter blandt andet
jobbytte, jobshadowing og individuelt tilrettelagte studiebesøg.

Vejledere på
videregående
uddannelser
og i Studievalg
Efteruddannelse

Samarbejde

Vejledere på de videregående uddannelsesinstitutioner og i studievalgscentre har
mulighed for at søge om tilskud til efteruddannelsesophold i Europa. Det kan dreje sig
om et træningsophold på en institution i et
andet europæisk land i form af et studiebesøg eller jobshadowing. Vejledere kan
også komme i praktik i en virksomhed eller
deltage i kurser, seminarer og workshops.
Opholdet kan vare mellem to dage og to
måneder. Tilskud til opholdet skal søges af
vejlederens egen uddannelsesinstitution.

Som vejleder inden for det videregående
uddannelsesområde (inkl. Studievalg) er det
også muligt at deltage i strategiske partnerskaber. Formålet er at styrke kvaliteten af
de videregående uddannelser og fremme
transnationalt samarbejde inden for uddannelsesverdenen. Samarbejdet varer i to til
tre år og skal omfatte minimum tre lande.

og organisationer kan deltage og projektet,
som skal involvere minimum tre lande, kan
vare to til tre år. Deltagere i et strategisk
partnerskab vil ofte være undervisere,
vejledere, ledere og voksne kursister.
Vejledere kan også indgå i udviklingsprojekter, kortlægningsprojekter og netværk
med tilskud fra Nordplus Voksen. Formålet
er at indsamle viden, udvikle pædagogiske
og didaktiske metoder og etablere netværk
inden for et givent problemfelt. Et projekt
eller netværk skal involvere minimum tre
lande og kan vare et til tre år.

Gennem Nordplus Videregående kan de
videregående uddannelsesinstitutioner og
Studievalg deltage i udviklingsprojekter.
Formålet er at hente ny viden hjem til
institutionen, løfte den faglige udvikling hos
institutionens medarbejdere samt styrke
kendskabet til god praksis inden for den
videregående uddannelsessektor i Europa
og Norden. Minimum tre lande skal deltage
i projektet, som kan vare i et til tre år.

Formålet med efteruddannelse for vejledere,
der arbejder med voksnes læring, er at give
den enkelte organisation et samlet løft,
styrke den faglige udvikling hos vejlederne,
indhente ny viden og styrke kendskabet til
god praksis inden for voksenuddannelsessektoren i Europa og Norden. Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke kan søge.
Institutionen søger på vegne af medarbejderen.

Samarbejde
Med tilskud fra Erasmus+ kan vejledere deltage i strategiske partnerskaber, som giver
mulighed for at udveksle viden, metoder og
vejledere på tværs af institutioner og organisationer i Europa. Alle typer institutioner

Mulighed for
efteruddannelse
i udlandet
Fald i andelen af
gymnasieelever fra
uddannelsesfremmede
hjem
På den ene side er andelen af en ungdomsårgang, der søger ind
på gymnasierne steget. Men andelen af gymnasieelever, hvis
forældre ikke har anden uddannelse udover folkeskolen, er til
gengæld faldet. Det viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut.
Det fremgår af undersøgelsen, at siden 2001 er andelen af
elever fra uddannelsesfremmede hjem, der søger ind på en gymnasial uddannelse, faldet fra 9% til 6% i 2012. Til gengæld var det
73% af en ungdomsårgang i 2012, der søgte ind på enten STX,
HHX, HTX eller HF, mod 59% i 2001.
Projektleder på undersøgelsen Thea Nørgaard Dupont forklarer : »Gymnasieeleverne er i dag samlet set en mere ressourcestærk gruppe end tidligere, når man ser på deres forældres
uddannelsesniveau. Det er en udvikling, som følger det generelle
uddannelsesløft, der er sket i samfundet.«
4

Pjecen ”Vejledning i et internationalt perspektiv” giver et overblik over institutioners muligheder for at sende vejledere på efteruddannelse i udlandet og at deltage i samarbejdsprojekter på tværs af landegrænserne.
Gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og Nordisk
Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus kan institutioner
søge om tilskud til at sende vejledere i praktik eller på kursus
i de nordiske og europæiske lande. Derudover kan der søges
om tilskud til at deltage i samarbejdsprojekter med andre organisationer og institutioner i Europa. Mulighederne varierer
inden for de forskellige uddannelsessektorer.
Styrelsen for Videregående Uddannelser har udgivet pjecen,
som beskriver de forskellige muligheder for vejledere inden for
henholdsvis grundskole og ungdomsuddannelser (inkl. UU Centrene), almen voksenuddannelse og folkeoplysning og videregående uddannelser (inkl. Studievalg).
Pjecen er udarbejdet af Euroguidance og kan bestilles gratis på
euroguidance@uds.dk.
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Forældre
og venner
vigtigere end
studievejlederne
Når danske unge skal vælge uddannelse,
er det familie og venner, der betyder
mest for valget og ikke i samme grad
studievejlederne på uddannelserne. I en
undersøgelse foretaget af Studentum.dk
svarer godt 42 procent af danske unge
således, at det er venner og familie, de
får mest hjælp af ved uddannelsesvalget,
mens kun godt 11 procent peger på studievejlederne.
Undersøgelsen er foretaget blandt
unge i hele Norden og viser blandt andet, at norske unge går efter lønnen, mens
svenske unge mere er optagede af jobmulighederne. De danske unge lægger ikke
samme vægt på løn, men foretrækker at
studere tæt på, hvor de bor.

Lærerne kender ikke til
erhvervsuddannelserne
60 % af grundskolelærerne vurderer, at
deres undervisning i høj grad forbereder
eleverne til en almengymnasial uddannelse, mens kun 14 % vurderer, at undervisningen forbereder eleverne til de
erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.
En af årsagerne er, at lærerne mangler
kendskab til erhvervsuddannelserne. En
anden årsag, som lærerne peger på, er de
strukturelle forhold som fagrække, prøveformer og Fælles Mål. Også en skolekultur, hvor man ikke har været vant til at
tænke i anvendelses- og praksisorienteret
undervisning, har betydning for skolernes
stærke orientering mod gymnasiet.

Ny pjece skal guide
jobcentre, vejledere
og erhvervsskoler i
arbejdet på tværs af
reformer
Undervisningsministeriet har i samarbejde
med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet
udarbejdet pjecen ”Tre nye reformer”,
som skal øge kendskabet til samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelsesog beskæftigelsesreformen.
Udgivelsen er målrettet sagsbehandlere,
vejledere, ungeenheder i kommunerne og
medarbejdere på erhvervsskolerne. Pjecen
viser sammenhængen mellem reformerne
og giver gode råd til, hvordan samarbejdet
mellem aktørerne i uddannelses- og beskæftigelsessystemet kan foregå.

2015
Tre nye
reformer

– samspillet mellem kontanthjælps-,
erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Pjecen skitserer viften af uddannelsestilbud, som kan være relevante for unge og
voksne, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en gymnasial
uddannelse eller en erhvervsuddannelse. I
pjecen præsenteres en række tænkte eksempler på unge og voksne, som skal i gang
med en uddannelse, og hvordan forskellige
baggrunde, udfordringer og potentialer har
betydning for, hvilket uddannelsestilbud der
er det rette for den enkelte.

Flere regionale
uddannelsestilbud
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) slår i et indlæg
bragt i flere forskellige medier til lyd for
at uddanne flere der, hvor der er mangel
på arbejdskraft.
»Vi hverken kan eller skal fra politisk side detailstyre uddannelsessystemet fuldstændigt,« skriver Esben Lunde
Larsen blandt andet og for tsætter :
»Mange opgaver og valg er institutionerne
langt bedre egnet til at tage selv. Folketingspolitikere - og i særdeleshed jeg som
uddannelses- og forskningsminister - har
et ansvar for at tilrettelægge et uddannelsessystem, der imødekommer arbejdsmarkedets behov, men det skal naturligvis
ske gennem det frie valg. På samme måde
har arbejdsgiverne et ansvar for at bestræbe sig på at udbyde det nødvendige antal
praktikpladser, nogle uddannelser kræver.
Vi har som regering naturligvis en ambition om at uddanne flest muligt til
lønseddel frem for til ledighed. Det
er i den forbindelse helt afgørende,
at vi geografisk uddanner flere der,
hvor der er mangel på arbejdskraft…

….Vi opfordrer derfor åbent uddannelsesinstitutionerne til at tænke regionalt
og i nye uddannelsesudbud, hvor der er
efterspørgsel, og hvor det praktisk er muligt. Vi kan aldrig skabe et 1:1-forhold mellem udbud og efterspørgsel af uddannet
arbejdskraft – men vi kan forsøge. Det
påtager jeg mig som minister på området
gerne min del af ansvaret for. Det samme
gjorde de kommende studerende og institutionerne for nylig, da resultatet for
2015-optaget til de videregående uddannelser viste solide stigninger i optaget til
en række uddannelser med lav arbejdsløshed. Den tendens skal for tsætte.«
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tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

Tålmodighed er
en nødvendig dyd
Vejledningen af veteraner i rehabiliteringsforløb
kræver tålmodighed. Kræver en robust vejleder.
Kræver klare aftaler og stiller krav om gode samarbejdsevner, men der er meget rummelige rammer omkring arbejdet

»Vi følger vores veteraner meget tæt. Jeg er i kontakt med dem mindst en gang om måneden, og for manges
vedkommende meget oftere afhængigt af, hvor langt de er i forløbet,« siger Kirsten Høpfner-Dahl.
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Soldater, der deltager i internationale
missioner, bliver alle påvirkede af de oplevelser, de har haft under udsendelsen.
Langt de fleste kommer dog hjem uden
væsentlige sår på krop og sjæl. En undersøgelse fra 2010 viser således, at 95 procent af de udsendte har det godt otte
måneder efter hjemsendelsen. En del
giver desuden udtryk for, at udsendelsen
har haft en positiv indvirkning på deres
personlige udvikling.
Forsvaret tilbyder intensiv vejledning til
de fem procent af de udsendte, som får
varige mén. Der er tale om både fysiske
og psykiske skader, og for nogles vedkommende om en kombination. Forsvaret har
etableret et veterancenter, hvor de hjemsendte kan få støtte og hjælp til de udfordringer, de står med. Nogle veteraner er
skadet i en sådan grad, at de erklæres uegnede til for tsat at være soldater. De bliver
en del af veterancenterets rehabiliteringstilbud. Aktuelt er omkring 200 veteraner
tilknyttet rehabiliteringen og yderligere
100 har afsluttet den.
Når en veteran bliver en del af rehabiliteringen, etableres der et team bestående af en tovholder, en militærpsykolog,
en socialrådgiver og en job- og uddannelsesrådgiver.
Kirsten Høpfner-Dahl er job- og uddannelsesrådgiver og koordinerer indsatsen omkring de godt 20 veteraner, hun
arbejder med.
»Veteranerne er jo lige så forskellige
som mennesker nu er, men der er også
stor forskel på deres skader. Nogle har
fået sprængt arme eller ben væk, nogle

Militær veteraner

har hjerneskader, som følge af trykbølgen
fra eksplosioner, og mange kæmper med
posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), så
de skal også behandles forskelligt,« siger
hun og er glad for, at der i rehabiliteringen er plads og tid til at behandle dem
forskelligt.

bestemte arbejdsgange. Det kan være opfølgningen på sygedagpenge, som tager
hundrede år eller behandlingen af en sag
om førtidspension, der trækker ud. Ting
tager tid,« siger hun og tilføjer, at vejledningsværktøjerne er de samme som i
mange andre vejledningssammenhænge.

Stor rummelighed
»Jeg synes, det er et meget rummeligt
tilbud, vi giver veteranerne,« siger Kirsten Høpfner-Dahl og forklarer, at der
for eksempel ikke er sat en tidsgrænse
på, hvornår en veteran skal være færdig
med rehabiliteringen.
»Det er noget, der bliver taget konkret
stilling til i hver t enkelt tilfælde, men der
skal dog være en form for progression i
forløbet,« siger hun og fortæller, at progression for nogle kan være ganske små
skridt.
»Det er både godt og nødvendigt med
rummeligheden, men det udfordrer også
mig som vejleder,« siger hun.

Tillid vigtigt
»Jeg har tidligere arbejdet på arbejdsformidlingen og vejledningsfagligheden er
den samme. Det handler om at lytte til,
hvad veteranen har at for tælle og skabe den nødvendige tillid,« siger Kirsten
Høpfner-Dahl og for tæller, at veteranerne, hvis ikke de har den nødvendige tillid
eller af anden grund er utilfredse med
deres vejleder, kan vælge en ny.
»Som vejleder kan jeg også vælge at
sende en veteran til en af mine kolleger.
Det er hændt en enkelt gang for mig, og
jeg har også oplevet, at en veteran har
valgt mig fra,« siger hun og forklarer, at
hun går forskelligt til hver enkelt veteran.
»Hos nogle maler jeg alle mulighederne op, og lader dem arbejde sig igennem
stoffet, andre har brug for at arbejde fra
A til B, og andre igen har brug for dirigerende vejledning, hvor jeg for tæller dem,
hvad de skal gøre,« siger hun og prøver
meget bevidst at undgå klientgørelsen.

Stor tålmodighed nødvendig
»Jeg skal have stor tålmodighed i mit arbejde. Både fordi der tit er tale om små
fremskridt, men ofte er der også tilbageskridt, hvis veteranen for eksempel skal
reopereres eller PTSD´en går amok,«
siger Kirsten Høpfner-Dahl og peger på,
at der også kan være langsommelige arbejdsgange i forhold til de eksterne samarbejdspar ter.
»Det kan være dispensationer fra studieordninger, der skal falde på plads. Det
kan være jobcenteret, der skal følge nogle

Klare aftaler
»Man kan nok ikke helt slippe af med klientgørelsen, men det er vigtigt at lave
klare aftaler med veteranen om, hvad
der skal gøres, hvem der skal gøre hvad,
og specielt hvad veteranen selv skal

Det her job kræver,
at man som person,
som mennesker og
som vejleder skal have
sig selv rigtig godt på
plads. Hvor er mine
grænser, hvad vil jeg
være med til, hvad
synes jeg er fornuftigt.
Man skal vide det,
men også være i stand
til at italesætte det og
argumentere for det,
ellers bliver det svært.

>>>
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gøre. Det er nemlig vigtigt at veteranen
gør så meget som muligt selv for netop
at undgå klientgørelsen,« siger Kirsten
Høpfner-Dahl og for tæller, at veteranen
underskriver en samtykkeerklæring, så
hun kan tage kontakt til de forskellige
instanser.
»Det er jo meget komplicerede sager, vi arbejder med, og ofte har veteranen nok at gøre med at holde styr på sin
PTSD, så det er en god ide, at vejlederen
aflaster så meget, det er muligt,« siger hun
og tilføjer, at man skal have en vis robusthed i arbejdet med veteranerne.
Vejlederen skal være afklaret
»Det her job kræver, at man som person,
som mennesker og som vejleder skal have
sig selv rigtig godt på plads. Hvor er mine
grænser, hvad vil jeg være med til, hvad
synes jeg er fornuftigt. Man skal vide det,
men også være i stand til at italesætte det
og argumentere for det, ellers bliver det
svært,« siger Kirsten Høpfner-Dahl og
peger på, at man også skal have solide
samarbejdsevner, da der er rigtig mange
samarbejdsparter både internt i teamet
omkring veteranen, men også eksternt.
»Job- og uddannelsesrådgiveren fungerer som den koordinerende person
omkring veteranerne. Vi skal sikre, at det
hele fungerer. Det kan ind imellem være
udfordrende, da vi jo ikke har nogen ledelseskompetence,« siger hun og fortæller, at vejlederen også på andre fronter
udfordres.
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Identitetsproblemer
»Det er jo indlysende, at veteranens
skader kan være en del af udfordringen
for os. Vi skal for eksempel vide, hvordan en person med PTSD reagerer. Og
i forløbet med veteranen viser det sig
også hos nogle, at de måske har andre
ting, de kæmper med. Ting som de så
at sige havde med fra tiden før udsendelsen. Ting der måske nu br yder ud,«
siger Kirsten Høpfner-Dahl og for tæller, at det desuden er svær t for rigtig
mange soldater at af lægge den militære
identitet.
»De skal faktisk sadle om og skabe sig
en ny identitet. Det er ikke let for nogen
og vanskeligt med en pivende PSTD i bagagen,« siger hun og for tæller, at der heldigvis er mange succeser.
Mange succeser
»Rigtig mange kommer i job eller uddannelse, og tag ikke fejl; de ønsker alle at
leve et ”normalt” liv. Men det kan tage
tid. Mange gange adskillige år,« siger
Kirsten Høpfner-Dahl og nævner som
eksempel på en af de gode historier en
veteran, der lider af PTSD, men til trods
for det er godt i gang med en uddannelse til lærer.
»Han ser ud til at have lær t at leve
med sin PTSD. Har opøvet en række måder at tackle den. Og på en måde er det
med til at gøre ham til et stærkere menneske,« siger hun og tilføjer, at han vil blive
en fantastisk lærer.

Rigtig mange
kommer i job eller
uddannelse, og tag
ikke fejl; de ønsker alle
at leve et ”normalt”
liv. Men det kan tage
tid. Mange gange
adskillige år.

Fakta
Fra 1991 til 31. december 2014 har forsvaret haft i alt 63.743 udsendelser.
Nogle personer har været udsendt til
den samme mission mere end én gang,
der er således tale om, at ialt 40.677
unikke personer har været udsendt i perioden.
Kilde: Forsvarsministeriets personalestyrelse

FOR
SKILLED
HANDS
ONLY
6 EUX-RETNINGER. MANGE MULIGHEDER
Det er ikke til at vide, hvor din karriere
ender, så EUX er et godt sted at starte.
Her kombinerer du gymnasiefag med
håndværk, og holder døren åben for en
videregående uddannelse senere.
LÆS MERE PÅ KTS.DK
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Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder som
Autisme Spektrum Forstyrrelse, Asperger Syndrom, OCD-, ADHD, Tourette Syndrom m.v. og tilbyder:

Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en
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 forudsigelighed.
På Efterskolen Østergård arbejder vi ud fra værdierne respekt,
tryghed, ansvar og ligeværd.
Gennem mange års erfaringer
har vi skabt et trygt læringsmiljø,
hvor glæden, trivslen og fælleskabet er i centrum. Det sikrer,
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sætning med
eleverne er, at
oplevelse
de skal udvikle
for livet”
alsidige evner
som mennesker
og medborgere. Vi forbereder
vores elever til fremtiden.
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Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk
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Brug Minfremtid
i emnet Uddannelse og Job
MinFremtid er et pædagogisk og brugervenligt afklaringsværktøj til både
stærke og svage elever, der skal vælge uddannelse.
Opgaver til Uddannelse og Job og kollektiv vejledning
] Værktøjer til forældrene
] Selvbetjening, hvor eleverne kan udforske job- og uddannelsesmuligheder.
]
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Bestil gratis prøveadgang på schultz.dk/minfremtid.
En licens giver adgang til både vejledere, lærere, elever og forældre.

Schultz Job og Uddannelse er Nordens største private aktør inden for hjælp til
uddannelses- og erhvervsvejledning. Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

HOLDSTART
FORÅR 23 uger
(start januar)

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART
Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

EFTERÅR 19 uger
(start august)
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
Erhvervs- og
uddannelsesrettet
– især for
ordblinde
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Tekst //
3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Lektor på Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. Underviser på masteruddannelsen i vejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. og ph.d.
studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Praksisudvikling – med
Forskningscirkler som metode
Da vi oplever stor nysgerrighed og interesse for
forskningscirkler, har vi valgt, at dette nummers
anmeldelse skal præsentere udvalgte ressourcer
om forskningscirkler – materiale der kan være relevant for læsere, der ønsker at stifte bekendtskab med metoden for første gang, og for læsere
der har arbejdet med eller arbejder med metoden
og ønsker mere indsigt i denne og inspiration til
videreudvikling
Forskningscirkler er en metode til praksisudvikling og er en anden form for
kompetence- og praksisudvikling end
kursusformen, som er velkendt for de
fleste. Forskere og praktikere, eksempelvis vejledere, arbejder sammen om
at undersøge og få en dybere forståelse
af problematikker, som praktikere har
identificeret som centrale. Forskeren fra
universitet eller professionshøjskole er
forskningscirkelleder.
Formålet med forskningscirkler er at
medvirke til at udvikle praksis. Dette sker
blandt andet ved, at praktikere i samarbejde med forskere opsøger viden om det
problem, som praktikerne har formuleret
inden for en given fælles ramme. I denne
proces er det et formål, at der sker en
gensidig påvirkning mellem praktikere og
forskere, så par terne kan blive klogere på
og ændre deres opfattelse af problemet
(Persson, 2009, pp. 7–10).
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Det er i samspillet mellem de deltagende parter og deres praktiske erfaringer og teoretisk viden, at der udvikles ny
viden, ny forståelse og nye tilgange til de
problemstillinger, der er fokus på.
Professor Sven Persson fra Malmö
Högskola har udviklet metoden i Sverige.
Forskningscirkler har rødder i studiekredse, aktionsforskning og læringscirkler. Siden 2006 har forskningscirkler f.eks. været
en central metode i indsatsen for skoleudvikling i Sverige (Persson, 2009, p. 3).
Udviklingsprojekter
Forskningscirkler er forholdsvis ny i
Danmark, men dette til trods har flere
udviklingsprojekter omkring vejledning i
Danmark anvendt metoden til at understøtte praksisudvikling og videnskabelse.
•	U dsyn i Udskolingen (2015-2016)
- Et forsøgs- og udviklingsprojekt i
folkeskolens overbygning med fo-

kus på udfordringer ift. unges valg af
ungdomsuddannelse, undervisning i
”Uddannelse og job” og udvikling af
kollektiv vejledning (Danmarks Lærerforening & Kommunernes Landsforening, 2015).
•	U dviklingsprojekt om kollektiv vejledning (2015-2016) – Et udviklingsprojekter med fokus på, at UU udvikler
den kollektive vejledning og gruppevejledning (Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling, 2015).
Projektet arbejder med forskningscirkelinspirerede læringscirkler.
•	U nge på Tværs (2013-2014) – hvor
professionelle aktører udviklede metoder og implementerede dem som
god praksis for unges overgange til
en erhvervsuddannelse (“Unge på
tværs,” 2014). 2 af de 11 projekter
arbejdede med forskningscirkler som
metode, nemlig projekter ledet af hen
holdsvis UU Vejle og UU Center Syd
•	P reventing dropout (2011-2014) –
hvor målet med projektet var at etablere et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, vejledere og forskere i
Sverige og Danmark med fokus på at
udvikle metoder og materialer til bedre fastholdelse (“Preventing dropout
& VOFF - Videnscenter om fastholdelse,” 2014).
•	U ddX (2012-2015) - med fokus på at
udfordre og nytænke den måde som
uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden tænker og udvikler uddan-
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YouTube-klip
Der findes også kor te YouTube-klip om
forskningscirkler.
Den svenske Skolvarlden’s film beskriver, hvad forskningscirkler kan være, hvad
man kan få ud af at deltage, hvordan deltagerne arbejder systematisk med analyser af praksis og overvejelser over hvordan erfaringer fra arbejdet kan spredes
(Skolvarlden, 2014).

nelse på (“Det
er hver vsr et tede
uddannelseslaboratorium, UDDX,”
2014). Projektet arbejdede med forskningscirkelinspirerede processer.
Ressourcer - litteratur
Sven Persson har som nævnt været primus motor i udvikling af og arbejde med
forskningscirkler i Sverige. Han har skrevet en let tilgængelig metodebog ’Forskningscirklar – en vägledning’. Denne
præsenterer formål med forskningscirkler, hvad en forskningscirkler er eller kan
være og hvordan metoden kan bidrage
til praksisudvikling. Bogen præsenterer
også forskellige varianter af forskningscirkler. Persson fremhæver, at tydelige
organisatoriske rammer er forudsætninger for, at forskningscirkler lykkes,
og i bogen beskriver han kor t en række
vigtige organisatoriske rammer og hvordan de første møder i forskningscirklen
kan gribes an (Persson, 2009). Ar tiklen
’Forskningscirkler – en vejledning’ (Persson, 2010) er langt hen ad vejen en oversættelse af Perssons metodebog (Persson, 2009), så for dem, der foretrækker
at læse dansk frem for svensk, kan ar tiklen være at foretrække.
Folderen ’Forskningscirkler - Introduktion til metoden og gode råd’ (Hecksher,
Thomsen, & Helle Merete, 2014) præsenterer fire gode råd til praktikere, som
deltager i forskningscirkler, og fem gode
råd til forskningscirkelledere. Rådene udfoldes og bidrager både til større indsigt
i, hvordan arbejde med forskningscirkler
kan udfolde sig og til en større forståelse
af forhold, der har betydning for proces
og udbytte af at deltage i forskningscirkler,
hvad enten det er som praktiker eller som
cirkelleder.
Midtvejsevalueringen af projektet Preventing Dropout præsenterer forskellige aspekter af forskningscirkelmetodens
styrker og svagheder. Som fordele ved
metoden nævnes eksempelvis, at forskningscirklerne både har ’kunnet rumme
ambitioner om på lang sigt at opnå bestemte effekter, og et ønske om allerede
i nuet at få glæde af at deltage i cirklen’
og at cirklerne var kendetegnet ved, at de
’både giver plads til praksisnære erfaringer
og teoretiske abstraktioner’ (NIRAS, 2013,
p. 32). Som ulemper ved metoden nævnes
eksempelvis, at det er en tidskrævende
metode, og at det ’tager lang tid før resultaterne materialiserer sig’ (NIRAS, 2013, p.

Filmen ’Research Circles - a method
for developing guidance practices’ beskriver, hvordan arbejde med forskningscirkler som metode i projektet Preventing
Dropout har bidraget til øget forståelse
af, hvordan vejledning kan bidrage til at
hjælpe unge, der er i risiko for at droppe
ud af skolen (Preventing Dropout, 2013).

35). Evalueringen kommer også omkring
dilemmaer og perspektiver på forskningscirkler som metode.
’Hvad er forskningscirkler, og hvordan
arbejder vi med dem?’ er en kor t introduktion til arbejdet med forskningscirkler.
Her gives bl.a. konkrete eksempler fra
projektet Unge på Tværs. Dels et eksempel på retningslinjer for forskningscirklernes arbejde som blev til på baggrund af
indledende drøftelser i konkrete forskningscirkler af ’hvem er vi i cirklerne, hvad
forventer vi og hvordan skal vi arbejde
sammen?’ Og dels eksempler på problemformuleringer udarbejdet af deltagere
i forskningscirklerne og som dannede
grundlag for deres arbejde i projektet
(Buhl & Skovhus, 2014, pp. 10–11).
Bim Riddersporre beskriver i ’Från
normativ till nyfiken – om kunskapsutveckling i en forskningscirkel’ (Riddersporre
et al., 2011) sine erfaringer som forskningscirkelleder. Hvordan de arbejdede i
forskningscirklen, hvilke udfordringer hun
mødte som cirkelleder, de overvejelser
hun gjorde sig i forbindelse med valg af
teori, som kan inspirere forskningscirklens
arbejde og hvordan et skifte i måden at
stille spørgsmål på fik afgørende betydning for den kundskabsudvikling, der skete
i gruppen (Riddersporre et al., 2011).

Forskning i forskningscirkler
Forfatterne til nærværende anmeldelse
er og har været involveret i flere forskningscirkler. Vi oplever, at det er en inspirerende og energigivende metode
med mange potentialer. Det er også en
metode, der på mange måder er anderledes at arbejde med end de metoder,
der er velkendte for professionelle i
forskellige sammenhænge – dvs. både
forskningscirkeldeltagere og -ledere.
Forskningscirkler skaber et anderledes
lærings- og udviklingsrum, hvor det praktiske problem bliver styrende for, hvad der
teoretisk giver mening at beskæftige sig
med på cirklemøderne. Der er tale om
udforskning af praksis i et særligt ’nysgerrigt’ fællesskab.
Persson fremhæver, at selve det at arbejde med forskningscirkler kun i begrænset omfang har været genstand for forskning (Persson, 2010, p. 4). Der er således
en lang række forhold omkring forskningscirkelarbejde, der er relevante at undersøge nærmere. Vi arbejder i øjeblikket
med en ar tikel om forskningscirkellederens rolle i det særlige læringsrum, som
forskningscirkler udgør. Andre ting, der
kunne udforskes, er deltagernes læring og
metodens praksisforandrende potentiale.
Vedrørende referencer til denne artikel
henvises til www.vejlederen.org
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tekst //
Torben Elsig-Pedersen, r edak tør
Foto //
Irfaan Khan

Unge skal udfordres mere
på deres uddannelsesvalg
Der ligger en stor vejledningsopgave i at udfordre de unge, så de
ikke per automatik vælger gymnasiet, mener
børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby
Det politiske fokus på, at flere unge skal
vælge en erhvervsuddannelse frem for
per automatik at søge gymnasiet, får nu
børne- og undervisningsminister Ellen
Trane Nørby (V) til at foreslå, at de unge
i højere grad udfordres på deres valg.
»Det er ikke sundt, at vi har været
så dårlige til at vejlede de unge derhen,
hvor der er en ungdomsuddannelse som
matcher både deres interesse men også
deres kompetencer,« siger hun til Vejlederen.
»Vi har for mange unge, der falder fra
i gymnasiet, fordi de ikke har de faglige
forudsætninger. Jeg tror, det ville være

Fald i søgning
For mange unge betragter ikke erhvervsuddannelserne som en tilstrækkelig attraktiv og udfordrende ungdomsuddannelse.
Resultatet er, at et stigende antal unge
søger mod de gymnasiale uddannelser,
og samtidig er søgningen til erhvervsuddannelserne vigende. På 11 år er andelen
af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse umiddelbar t efter grundskolen
faldet fra 32 pct. i 2001 til 20 pct. i 2012.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.
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langt bedre, hvis de unge udfordres på
deres uddannelsesvalg, mens de går i
folkeskolen, så de kommer hen på en
uddannelse, de kan klare,« siger Ellen
Trane Nørby.
Regeringen er klar til at genoptage
gymnasieforhandlingerne om et nyt adgangskrav. Dette kan medføre, at færre
unge vælger gymnasiet og vil samtidigt
sende et signal til de unge om mere faglighed, hvis de vil gå gymnasievejen.
»Vi skal udfordre de unges uddannelsesvalg allerede i 8. klasse og blive
bedre til at for tælle om mulighederne
på erhvervsuddannelserne. Det er en
udfordring, at mange vejledere ikke er
tilstrækkeligt opmærksomme på mulighederne med eux, som kan være en
relevant vej, hvor man kombinerer det
praktiske med det boglige,« siger Ellen
Trane Nørby.
I bestræbelserne på, at få flere til at
vælge erhvervsuddannelserne har ministeren sat sig for at udbrede kendskabet
til mesterlæren som en oplagt mulighed
for skoletrætte unge, der måske ikke
kan opfylde adgangskravet på 02 på erhvervsuddannelserne.
Hvordan harmonerer målretningen af
vejledningen mod de 20 procent uafklarede med dit ønske om i højere grad at
udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg?
»Vejledning skal ikke blot ses som den
samtale, der foregår forud for, at de unge
søger ungdomsuddannelse. Vejledning er
for eksempel også de aktiviteter, der
foregår under den åbne skole, hvor man
har et tæt samarbejde med virksomheder, så eleverne kan se mulighederne i
forskellige typer erhverv og uddannelser. Det er vigtigt, at mulighederne gøres
synlige for eleverne gennem besøg på
virksomheder og uddannelser.«

VÆRKTØJER TIL DIN FREMTID
HØJSKOLE FOR
16 TIL 19-ÅRIGE

FAG

FOR ENHVER

SMAG

MUSIK OG SANG
SPORT, ADVENTURE
OG SUNDHED
KUNST OG DESIGN
FILM OG FOTO
LIVETS
VÆRKTØJSKASSE
SPORTY, KREATIV ELLER MUSIKALSK
SAMMENHOLD, FÆLLESKAB
OG NYE VENNER

EUH.DK

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe
Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk | www.uhr.dk

-HØJSKOLEN TÆT PÅ AARHUS
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På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

Tilbyder nu
Helt ny

Idrætsmedhjælper
Uddannelse

For unge med særlige behov
Se mere på www.ieu.dk eller ring til skolen på tlf. nummer
62208802
Send evt. en mail til ieu@ieu.dk

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

En individuel uddannelse
–for unge med særlige behov

Oplæring på egne værksteder
Musik og motion
Hverdagslæring
Interne og eksterne botilbud
Virksomhedspraktik
Etablering i jobs
Udslusning i egen bolig

Troldkær
Formålet med et ophold på Troldkær er
at dygtiggøre sig erhvervsmæssigt, lære
at mestre hverdagens udfordringer, blive
selvstændig – og få et godt liv.
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Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

Oplæring på egne værksteder. Musik
Hverdagslæring. Interne og ekstern

Uddannelser
for unge
med særlige
behov
- på vej videre i livet

LIVSVÆRN
FRITID
NETVÆRK
IT IPAD
ØKOLOGI
SOCIALØKONOMI

Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold
Efterskoleophold for
for sent
sent udviklede
udviklede unge
unge
Kom
Kom og
og vær
vær en
en del
del af
af vores
vores fællesskab
fællesskab og
og
mød
mød nye
nye venner.
venner.
Du
Du møder
møder en
en prøvefri
prøvefri skole
skole med
med praktiske
praktiske
og
og kreative
kreative værksteder
værksteder og
og hvor
hvor vi
vi sammen
sammen
har
har fokus
fokus på
på din
din personlige
personlige udvikling
udvikling og
og
livsglæde.
livsglæde.
Læs
Læs meget
meget mere
mere om
om vores
vores tilbud
tilbud på:
på:
www.efterskolenhelle.dk
www.efterskolenhelle.dk

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

Kollegievej 5B
Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf. 9789 1177
post@fenskaer.dk
Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk

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 jobtræning samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en meningsfuld
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.dk
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Tekst //
Carla Tønder Jessing
Konstit uer e t n æstfor mand i Danmar k s Vejleder for ening
Lek tor , fhv. leder af Videncenter for Uddannel ses - og Er hvervsvejledning i VIA

Karrierevejledning i
international belysning
For mange akademisk uddannede og for lav prestige til erhvervsuddannelserne. Dette er efterhånden et globalt problem, lyder en af konklusionerne ICCDPP-symposiet 2015 i
Iowa
Hver t andet år holdes der et internationalt symposium om karrierevejledning. Det foregår hver gang et nyt sted,
og dette år var det i hovedstaden Des
Moines i én af midtstaterne i USA, Iowa.
Iowa har 3 millioner indbyggere og er
storproducent af korn, majs og oksekød
til resten af USA og til ekspor t. En stor
landbrugsstat med uendelige grønne
marker og uden turistattraktioner udover broerne i Madison County. Hvorfor
symposiet blev holdt her, kommer der et
bud på til sidst i ar tiklen.
Den internationale organisation bag
symposiet har den lange forkortelse
ICCDPP. Det lyder som endnu en diagnose, men det står for International Centre for Career Development and Public
Policy. Organisationen har en række internationalt kendte og prominente vejledningsteoretikere og -forskere som bestyrelses- og andre aktive medlemmer, altså
folk der medvirker til at tegne udkastene
til vejledningspolitikker i en lang række
lande, også i Europa. Her kan nævnes John
McCar thy fra Irland, Lester Oakes fra
New Zealand, Lynne Bezanson fra Cana-

da, Raimo Vourinen fra Finland og Deirdre
Hughes fra England. Du kan finde oplysninger om ICCDPP på http://iccdpp.org/
Hvad er et symposium, og hvad
handlede det om?
Dette var det 7. symposium, og hver gang
er der udpeget 3-4 temaer, som hver t
land skriver en såkaldt landerappor t om
forud for symposiet. Planlæggerne analyserer landerappor terne og trækker
særligt interessante aspekter ud af dem,
og hele symposiet gennemføres så som
kor te introduktioner til disse fremtrukne
aspekter og efterfølgende gruppearbejde herom. Sammenlignet med en konference er et symposium altså dels baseret på input fra deltagerlandene og dels
organiseret som en stadig vekselvirkning
mellem kor te oplæg og gruppearbejde.
Gruppernes arbejde dokumenteres og
samles til rappor ter og danner grundlag
for det afsluttende kommuniké.
I år var hovedtemaet for symposiet:
“Building the talent pipeline and providing
youth with hope for the future”. Under
dette tema diskuterede vi de dilemmaer,

Den danske delegation, her ved et aftenarrangement under symposiet. Det er artiklens forfatter til venstre.
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som globale, nationale, regionale og lokale
samfund står overfor med hensyn til at
sikre en fremtid med håb for alle unge,
herunder : Hvordan skaber man sammenhængende vejledningspolitikker og -systemer, der virker? Hvordan kan man bedre
inddrage virksomheder i vejledningsindsatsen, så unge får arbejdsmarkedskendskab som forudsætning for deres valg?
Hvordan kan man anvende ny teknologi i
vejledningen, og hvordan kan den indtænkes i vejledningspolitik og -strategi? Hvordan måler og synliggør man effekterne af
investering i vejledning, hvordan forsker
man i det – og hvorfor er det vigtigt?
Deltagere fra Danmark var kontorchef
Steffen Jensen fra Undervisningsministeriet, Trine Bredal Rosenbæk, souschef i UU
Vejle, der repræsenterede UU Danmark,
og under tegnede, der repræsenterede
Danmarks Vejlederforening. Deltagerne
fra de øvrige lande var som vi vejledningsforskere og -praktikere, embedsmænd og
-kvinder indenfor feltet og organisationsrepræsentanter.
De vigtigste diskussioner og de
største forskelle mellem landene
I gruppedrøftelserne foregik der naturligvis også gensidig information om de
vejledningssystemer og -ordninger (eller mangel på samme), som eksisterer i
de deltagende lande. Spændvidden kan
måske illustreres med eksemplet Indien
med 1,25 milliarder indbyggere, få og
spredte, private eller ingen vejledningstilbud i de helt forskellige regioner. Der
findes ingen nationale eller landsdækkende vejledningsordninger, og de digitale oplysningstjenester, der findes, ligger primær t hos private udbydere, og de
fokuserer på jobudbud. Og i den anden

Internationalt

Som led i konkurrencen stræber myndigheder
og forældre efter at få så mange højtuddannede
som muligt. Én af virkningerne er så, som hos os,
manglen på faglig, håndværksuddannet arbejdskraft.

Vi var cirka 80 deltagere fra 22 lande.

ende af skalaen kan nævnes lande som
Norge, Storbritannien og Danmark, som
har nationale ordninger – om end de tidligere, uafhængige nationale karrierevejledningsordninger er ændret og beskåret
i UK.
Hvordan er dansk vejledning
særlig?
Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning af unge er særlig, sammenlignet
med de fleste landes vejledningsordninger. Den er for det første lovreguleret,
for det andet synlig, landsdækkende og
(i princippet) uafhængig af økonomiske
og sektorinteresser og varetaget af professionelle vejledere, og for det tredje
er den gratis – det sidste er ikke mindst
vigtigt, da det i mange lande er private
konsulenter eller firmaer, der udbyder
career counselling. Med social skævhed
som indlysende følge. Vores system med
overgangs- og valgvejledning i UU, Studievalg og eVejledning, og derudover
gennemførelsesvejledning i uddannelsesinstitutionerne vakte også på dette symposium både forundring og beundring
og ønsker om etablering af tilsvarende
systemer i andre lande.
De vigtigste indtryk
De store problemer med voldsom ungdomsarbejdsløshed i mange lande, og
de følger dette har, som udvandring,
forarmning, håbløshed og manglende
anvendelse af unges uddannelser gjorde
stor t indtryk og understregede vigtigheden af symposiets overordnede tema

”at skabe håb for fremtiden hos unge”.
Nogle asiatiske lande har overproduktion af ph.d.’er, som ikke kan finde beskæftigelse, hvilket viser bagsiden af konkurrencesamfundenes stærke vægtning
af højere, akademiske uddannelser. Som
led i konkurrencen stræber myndigheder
og forældre efter at få så mange højtuddannede som muligt. Én af virkningerne
er så, som hos os, manglen på faglig,
håndværksuddannet arbejdskraft, og erhvervsuddannelsernes lave prestige. På
dette felt blev der udtrykt fælles behov
for oplysning, god valgvejledning og samarbejde med virksomheder om praktik,
for at give unge arbejdskendskab og
dermed et mere nuanceret grundlag for
unges valg og for at få flere til at vælge
erhvervsuddannelser.

mulige fælles politiske indsatser. Og måske
vigtigst: Der skabes kontakter og netværk,
som gør det muligt at trække på hinandens viden og værktøjer, at udveksle arbejdspapirer og -metoder, og at planlægge
studiebesøg for vejlederprofessionen hos
hinanden. Hver t møde af denne slags er
skridt på vejen til at forbedre og udvikle
karrierevejledningen globalt og nationalt.
Oplysninger om symposiet, herunder
landerappor ter, sammenfattende rapporter, afsluttende kommuniké og fotos (A)
findes på
www.is2015.org/2015-iccdpp-symposium/
Se også Trine Bredal Rosenbæks artikel
(B) om symposiet i UU Posten:
w w w.uudanmar k .dk /2015/06/iccdpp2015-symposium/
A

Hvorfor er det vigtigt, at
Danmark deltager i internationale
symposier som dette?
For den enkelte nationale gruppe – her
vores danske gruppe – giver det mulighed
for fælles diskussion på tværs af de organisationer vi repræsenterer, af andre landes organisering af vejledning og mulig inspiration herfra, og det giver grundlag for
tættere samarbejde mellem os. Det giver
også mulighed for at udbrede kendskabet
til vores særlige nationale løsninger til de
øvrige deltagere, og dermed give inspiration til at professionalisere og lovregulere
vejledningen i andre lande.
For alle deltagere giver deltagelsen indblik i andre nationale vejledningsordninger
og -forståelser OG -problemer, og lejlighed til at diskutere vejledningspolitik og

B

PS. Jeg lovede i indledningen et bud
på, hvorfor symposiet blev holdt i Iowa.
ICCDPP er en organisation, der ikke har
store midler. Den Iowa-baserede private
udbyder af vejledningsløsninger, virksomheden Kuder, som har afdelinger og ansatte i en lang række lande, tilbød at sponsorere symposiet, hvilket de gjorde meget
generøst. Formentlig derfor faldt valget på
placering på Des Moines. Yderligere oplysninger om Kuder på www.kuder.com
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Vi tilbyder en samlet pakke til unge med særlige
behov.
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-flyrejse København - Dublin t/r
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Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)
Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

En praktisk og prøvefri
efterskole for elever
med særlige behov.
Boglig og praktisk undervisning

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

www.ulstrup-efterskole.dk
e-mail:
kontor@ulstrup-efterskole.dk
Tlf: 59 31 53 45

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Se video om os
ved at scanne koden

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk
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Vejlederprofilen

Tekst //
SVEND KROGSGA ARD JENSEN, journalist

Tænder på faget

PROFILEN
Tine Mette Kronborg
41 år og arbejder som eVejleder
i Kontor for Digital Vejledning.
Er læreruddannet og har arbejdet som 10. klasselærer og UUvejleder i København. Har taget
diplom i vejledning og en coachuddannelse. Er aktuelt i gang med
en diplom i ledelse, hvor hun
mangler det afsluttende projekt.

Det er helt klart
blevet bedre, men
jeg oplever stadig
et vist forbehold i
forhold til, om det er
rigtig vejledning, vi
driver her og ikke en
billig erstatning.
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Tine Mette Kronborg
er eVejleder og indstillet til årets vejlederpris.
Hun er stærkt optaget
af sit fag og bruger meget af sin tid på at læse
faglitteratur og videreuddanne sig

Når 41-årige Tine Mette Kronborg ikke
er på arbejde på Kontor for Digital Vejledning, bruger hun en stor del af sin tid
på at købe og læse faglitteratur.
»Jeg er lidt af en nørd med det der, og
når jeg sådan for tæller det, lyder det som
om, jeg er rigtig kedelig, men det synes jeg
nu egentligt ikke, at jeg er,« siger hun og
forklarer, at hun holder af at fordybe sig i
det faglige. Hun har da også brugt en del
tid på at videreuddanne sig. Ved siden af
vejlederjobbet har hun således taget en
coachuddannelse og er aktuelt i gang med
en diplom i ledelse.
»Jeg mangler det afsluttende projekt,
som kommer til at handle om vejledning,
så kan det være med til at kvalificere min
praksis,« siger hun og for tæller, at hun er
glad for arbejdet som eVejleder.
Fascinerende at støtte de unge
»Det fascinerer mig at være med til at
understøtte forandringsprocesser hos
mennesker,« siger Tine Mette Kronborg,

der har en baggrund som 10. klasselærer
og UU-vejleder i København.
»Det var også en del af lærerjobbet,
men som lærer var man samtidigt en
myndighedsperson og havde en rolle, der
indebar, at man af og til var nødt til at
irettesætte dem, man gerne ville hjælpe
med forandringsprocessen. Det trivedes
jeg ikke med,« siger hun og var derfor rigtig glad for, at hun fik mulighed for at gå
vejledningsvejen.
»Som vejleder er det lettere at etablere den nødvendige åbne og fordomsfri
relation, fordi man netop ikke har myndighedsrollen,« siger hun og tilføjer, at det
endda er endnu mere udtalt som eVejleder end som UU-vejleder.
Fordomsfri vejledning
»Fordomme og for forståelser kan
være forstyrrende for vejledningen. Og
selv om man er opmærksom på det,
kan det ind imellem være vanskeligt at
undgå at lade sig påvirke af den unges
udseende, kropsholdning og attitude,
når man mødes face to face som i UU
vejledningen,« siger Tine Mette Kronborg og forklarer, at for forståelser ikke
på samme måde spiller ind i eVejledningen, hvor det er den vejledte, der
bestemmer, hvor og hvornår vejledningen skal foregå.
»Og modsat hvad mange tror, er det
faktisk muligt meget hur tigt at opbygge
en rigtig god og konstruktiv relation via
chat eller en anden af de platforme, vi
vejleder på,« siger hun og tilføjer, at der
dog ikke vejledningsfagligt er den store

Vejlederprofilen

forskel på, om vejledningen er digital eller sker i mødet mellem vejleder og den
vejledte.
»I alle sammenhænge baserer god
vejledning sig på en velfungerende relation, og giver den vejledte mulighed for
at rykke sig. Det kan være i forhold til et
valg, en handling eller et perspektiv. Den
gode vejledning kan foregå mange steder
og på mange måder,« siger Tine Mette
Kronborg, der er indstillet til Schultz’ Vejlederpris 2015.
Glad for anerkendelsen
»Jeg er stolt over at være nomineret og
glad for den anerkendelse, der ligger i
det,« siger Tine Mette Kronborg, der er
indstillet på grund af den indsats, hun har
gjor t med at udvikle nye værktøjer på
UG.dk til brug for vejledningen i 8. og
9. klasse.
»Det har været et nytænkende og
nyskabende arbejde, som der må være
nogle, der synes er rigtig godt,« siger hun
og forklarer, at hun ved Kontor for Digital
Vejledning har en koordinerende funktion
og ansvaret for, at vejledningsfagligheden
tænkes ind i det praktiske arbejde.
Udvikling af metoder
Omkring 40 procent af mit arbejde er
konkret eVejledning. Resten af tiden arbejder jeg med at sikre fagligheden i det,
vi gør, og med at udvikle nye måder at
arbejde på,« siger Tine Mette Kronborg,
der er glad for kombinationen.
»Jeg synes synergien er interessant og
kan godt lide at få de to ting til at spille

Og modsat hvad mange
tror, er det faktisk muligt
meget hurtigt at opbygge
en rigtig god og konstruktiv
relation via chat eller en anden
af de platforme, vi vejleder på.

sammen. På den måde kvalificeres både
min vejledning og udviklingsarbejdet,« siger hun og for tæller, at fagligheden blandt
andet sikres gennem supervision og sparring.
»Konkret udvikler vi ud fra nogle valgprocesteorier metoder, som vi prøver af
og tænker ind i vores vejledningspraksis,«
siger hun og for tæller, at der er fokus at
bringe mange forskellige platforme ind i
en vejledningssammenhæng.
»Vi forsøger at være fremme i skoene
på udviklingen af vejledning på de digitale
medier, og i den sammenhæng afholder vi
for eksempel snar t en konference om vejledning på sociale medier,« siger hun og
tilføjer, at hun gerne ser, at forståelsen for
eVejledningen og dens forcer bliver bredt
anerkendt.
Ikke en billig erstatning
»Det er helt klar t blevet bedre, men
jeg oplever stadig et vist forbehold i
forhold til, om det er rigtig vejledning,
vi driver her og ikke en billig erstat-

ning,« siger Tine Mette Kronborg og
peger på, at eVejledningen måske ikke
har været dygtig nok til at for tælle,
hvad det er, den kan.
»Nogle siger ; nøjes med digital vejledning. Det ærgrer mig. For sådan ser jeg det
ikke. Den retorik må vi se at få bugt med.
Derfor skal ug.dk og eVejledningen være
så kvalificerede som muligt,« siger hun og
er glad for, at hun er en del af arbejdet
med at sikre den høje faglighed.
Københavner med K
»Jeg synes, det er spændende at arbejde
med det faglige, og som sagt bruger jeg
megen tid på at læse og studere,« siger
hun og for tæller, at der dog også bliver
tid til andet.
»Jeg er Københavner med stort K,
shopper gerne på strøget, går på cafeer,
cykler rundt i byens nye kvar terer og benytter de mange kulturelle tilbud,« siger
hun og for tæller, at hun forestiller sig at
arbejde med vejledning på en eller anden
møde langt ud i fremtiden.
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Glad Fagskole

tilbyder særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelser – STU –Sammen med dig er vi
gode til, at finde lige præcis det du kan, og uddanne
dig så du kan blive endnu bedre. Det kan være alt fra
en særlig faglig interesse til de personlige og sociale
kvaliteter, der er en vigtig del af et aktivt voksenliv.

Når man tager en uddannelse
skal man tages alvorligt
Hos Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med vores pædagogiske personale. Det betyder, at du får en høj faglighed og en
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted. Esbjerg og
Aabenraa, og tilbyder fag indenfor:
Animation • TV • Radio/Medie • Design
• Køkken • Service • Teater • Bygartner
Dyrepasser • Håndværker • IT.

•

Stedet for unge med særlige behov

PMU tilbyder:

• STU-forløb, som bliver tilrettelagt efter
den enkelte unges behov og styrker
• Afklaringsforløb som en del af STU’en
med bl.a. PAS-test, ressourceprofil,
introtur, IT, afprøvning og afklaring på
interne værksteder, sund kost, motion
og meget mere

Ikke alle afdelinger har de samme linjer, så kig
på vores hjemmeside for yderligere information

Job og partnerskaber
På Glad Fagskole skaber vi sammenhæng mellem uddannelse og erhvervslivet, der hvor det er relevant.
Det betyder, at vi kan etablere længerevarende
praktikker og sammensætte spændende forløb, der
veksler mellem undervisning og praktik. Målet er,
at kvalificere dig til job efter din uddannelse.

VIL DU GERNE HØRE MERE
- OG EVT. PRØVE EN UGES PRAKTIK HOS OS
Så kan du kontakte os på:
København
Ringsted
Esbjerg
Aabenraa

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

3812
2326
2712
7463

0116
3115
5698
3600

Eller besøge os på vores
hjemmeside
www.gladfagskole.dk

PMU har 13
forskellige
interne
værksteder

Information og
optagelse:
tlf. 9678 1435

Ole Rømers Vej 4
9870 Sindal
Tlf. 9678 1400
info@pmu.dk

• Ressourceforløb
• Arbejdstræning og praktikforløb
• Mentorstøtte
• Botræning med vejledning
• Støtte til fritidsaktiviteter

Læs mere om vores tilbud på www.pmu.dk
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Vejlederens klummepanel består af:
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC,
Camilla Hutters, ungdomsforsker og
områdechef ved EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU Nordvestjylland og
Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter Odense. De skriver på skift om løst
og fast inden for vejledning.

Bo Klindt Poulsen

Vejledning med udsyn
I maj måned var jeg sammen med en
god kollega vær t for en europæisk vejlederudveksling i Aarhus. I en uge havde vi besøg af 11 vejledere fra Finland,
Estland, Letland, Frankrig, Spanien og
Grækenland under temaet ”Prevention
of Dropout”. Gennem besøg på lokale
vejlednings- og uddannelsesinstitutioner
og gennem oplæg fra og diskussion mellem deltagerne søgte vi sammen at blive
klogere på problemerne med frafald og
udvekslede idéer og konkrete eksempler
på forebyggelse og god håndtering af frafald blandt unge.
I og omkring Aarhus tog vi på studiebesøg på den prisbelønnede, Virksomhedsskolen, som har deltaget i byggeriet
af DOKK1 – Aarhus’ nye store kultur- og
borgerhu. På produktionsskolen med dens
mangefacetterede tilbud. På HF, Erhvervsakademiet og Social- og Sundhedsskolen,
som på hver sin måde har successer og
udfordringer i forhold til frafaldsindsatsen.
Og på Odder Højskole for at lade vores
gæster stifte bekendtskab med et helt
særegent dansk uddannelsestilbud, som
gennem sin generelle indsats og gennem
mentor- og pitstopordninger bidrager
med en helt anden tilgang til forebyggelse
og håndtering af frafald.
Både vore gæster og vi som vær ter
tog fra besøgene med en masse gode oplevelser. Vi havde berigende møder med
vejledningsildsjæle, hvis store indsats og
flotte resultater virkelig kunne minde os
om, hvorfor vi oprindeligt kastede vores
kærlighed på vejledningsfeltet. Minde os
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om hvad vejledning kan og gør godt for,
og som ikke altid kan sættes på formel,
stilles op som mål og puttes i et regneark
i forhold til effekt.
Det er selvfølgelig altid eksotisk og interessant at komme som gæst og betragte
hverdagen et fremmed sted, lige som det
altid er rar t at få stillet sin nyfigenhed over
for, hvordan udenlandske kollegers verden
ser ud, når man sådan mødes på tværs.
Men studieopholdet i Aarhus i maj lær te
os alle nogle vigtige ting, eller gjorde i
hver t fald nogle vigtige vejledningsforhold
tydeligere:
Vi er langt mere ens, end vi måske går
rundt og tror. At man syd for grænsen
orienterer sig stærkt mod psykologien
som videnskab i vejledningen, mens man
i Norden traditionelt set har haft sit udgangspunkt i pædagogikken, er nok stadig
sandt. Men de problemer vi møder, de
opgaver vi bliver bedt om at løse, ligner
hinanden. På trods af forskellige økonomiske og samfundsmæssige vilkår – det er
klar t at den økonomiske situation i f.eks.
Grækenland og Spanien er langt mere katastrofal end i f.eks. Finland og Danmark
– er de grundlæggende problemstillinger
genkendelige på tværs; motivation eller
mangel på samme blandt unge, ungdomsledighed, udfordringer med mønsterbrud,
og lignende.
Vi er også langt mere ens, når det
kommer til struktur og organisering. Det
er måske lidt en sandhed med modifikationer, men vi ser alligevel en klar tendens
hen imod om ikke direkte sammenligne-
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På besøg på Odder Højskole. Højskolens vejleder, Kim Andersen, byder de europæiske vejledere indenfor i højskolen som skoleform.

lige så i hver t fald genkendelige strukturer
på godt og ondt. Centralisering af vejledningsindsatsen, digitalisering af vejledningen, skarpe prioriteringer på politisk udvalgte målgrupper, målstyring og generelt
et område som rammes hårdt og tidligt af
besparelser. På organiseringssiden er ELGPNs policyarbejde ved at slå igennem i de
fleste lande, lige som fokus på og interessen i arbejdet med karrierekompetencer
(Career Management Skills – CMS) fylder
meget.
Og når vi nu har mange ting til fælles, og kan genkende udviklingen på godt
og ondt hos hinanden, bliver det tydeligt,

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk

hvor vigtigt det er, at vi har en fælles samtale. At vi rejser ud og tager imod. At vi
lader os inspirere og inspirerer andre, at
vi giver vores erfaringer videre og lytter
til andres erfaringer, hvad enten det handler om advarsler eller anbefalinger, ikke
mindst i forhold til den stærke besparelses- og politiske styringsdagsorden, som
går igen Europa over. Og at vi finder gode
måder at arbejde sammen på, på et europæisk plan, så vi kan sikre, at udviklingen
af vejledning i Europa ikke blot foregår på
et policy-niveau, men i endnu højere grad
inddrager stemmerne og erfaringerne fra
vejledningens praksis. Måske en fælles-

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/håndværk
Drama/bevægelse
Tlf. 98930511

europæisk vejlederforening? En europæisk
kongres for praksisfeltet? Det skal andre
end jeg tage stilling til. Men for den enkelte vejleder i Danmark vil jeg anbefale
at skaffe udsyn i vejledningen og benytte
en af de gode muligheder for at komme
på udveksling i et andet EU-land gennem Erasmus+-aftaler eller i et nordisk
land gennem NordPlus. EuroGuidance
Danmark kan hjælpe med at finde vej i
mulighederne:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/
internationalt-samarbejde-om-vejledning/
euroguidance

Plads til at lære
It/medie
Køkken
Bygge/anlæg
Motor/metal
Natur
Botræning

kontakt@tolneefterskole.dk
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Rita Buhl ,
lek tor og studie- og k arrierevejleder , VIA University College
Bo Klindt Poulsen,
adj u nk t og progr amleder , Progr am for k arrierevejledning , VIA University College
R andi Boelskifte Skovhus,
lek tor , VIA U niversity College og ph . d.-studerende, A arhus Universitet
Rie Thomsen,
lek tor , ph . d., Syddansk U niversitet

Replik om
karrierelæring og
udsyn i udskolingen
Mange ting kan siges om de seneste ændringer
i vejledningsindsatsen i grundskolen, men de
har ført ét entydigt positivt forhold med sig:
En stærkt øget debat om vejledningens indhold, rolle, samarbejdsflader og organisering
særligt i forhold til indsatsen i udskolingen
Den debat hilser vi som forskere og undervisere i karrierevejledning hjer teligt
velkommen og glæder os over at møde
den i mange forskellige faglige sammenhænge, senest i spalterne i ”Vejlederen”
fra juni 2015. Her går Lisbeth Højdal i
rette med to ar tikler om karrierelæring
og vejledning skrevet af to af os, samt
projektet ”Udsyn i udskolingen”, som vi
alle fire er involveret i.
Vi er som sagt glade for debatter om
vejledningsfaglighed og vejledningens udfordringer – ikke mindst i dette tilfælde,
fordi det giver os mulighed for at præsentere projektet ”Udsyn i udskolingen” og de
perspektiver for udvikling af samarbejdet
mellem udskoling, UU og ungdomsuddannelserne, som ligger i projektet. Desuden
giver det os selvfølgelig også muligheden
for at rette de misforståelser om projektet og om vores syn på karrierelæring og
vejledning, som Lisbeth Højdal fremkommer med i ar tiklen ”Dansk vejledning –
lost in translation” i magasinet Vejlederen,
juni 2015. Mere om dette senere, først
lidt om projekt ”Udsyn i udskolingen”.
Udsyn i udskolingen
Projektet tager udgangspunkt i, at ele28

verne i 7.-9. klasse har store udfordringer,
når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Dette kan skyldes, at uddannelsessystemet – og især erhvervsuddannelsessystemet – er svær t at overskue, men
også at der knytter sig mere prestige til
de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Det manglende overblik giver mange
elever problemer med at foretage et
meningsfuldt uddannelsesvalg. Frafald og
omvalg i erhvervsuddannelserne og tilvalg
af de gymnasiale ungdomsuddannelser er
logiske strategier, der følger som en konsekvens af dette.
På den baggrund ønsker Fremfærd og
vi med Udsyn i udskolingen at sætte fokus
på, hvordan eleverne i 7.-9. klasse kan få
mere viden og erfaring med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge
ungdomsuddannelse. Antagelsen er, at et
mere konkret møde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og de forskellige
muligheder, samt en bedre refleksion over
dette møde, kan være et af de mulige bidrag til at nedbringe frafald og omvalg i
erhvervsuddannelserne og få flere unge til
at vælge en erhvervsuddannelse frem for
en gymnasial ungdomsuddannelse.

”Udsyn i udskolingen” har 13 deltagende projekter fra det meste af landet, som
gennem deltagelse i tre forskningscirkler
med seks forskningscirkelmøder hen over
det næste trekvar te år, arbejder med lokale udviklingsprojekter defineret af de
deltagende skoler. Udviklingsprojekterne
udfoldes med den enkelte folkeskole
som omdrejningspunkt i samarbejde med
UU-centret og ledere og lærere på en
eller flere af de lokale erhvervsskoler og
gymnasier og eventuel inddragelse af det
lokale erhvervs- og arbejdsmarked samt
forældre. Udviklingsprojekterne defineres
således i et samarbejde mellem parterne
med kommunen (i form af folkeskolen)
som projektleder.
Laws fire læringstrin
Udsyn i udskolingen har, som Lisbeth
Højdal ganske rigtigt anfører, valgt den
engelske karriereteoretiker Bill Laws
fokus på karrierelæring som en progressiv proces med fire læringstrin, som inspiration til udviklingsprojekterne. Kor t
for talt ser Laws teori om karrierelæring
sådan ud:
1.	Det første handler om at opdage,
sanse, høre, opleve, mærke, dvs. få
indtryk, information og kontakter til at
komme videre
2.	Andet trin handler om at ordne indtrykkene, så man bliver klar over forskelle og ligheder
3.	Næste trin handler om at fokusere på,
hvad og hvem man skal være opmærksom på, og hvad der er vigtigt for en
selv og andre
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4.	Sidste trin handler om at forstå og
vide, hvordan noget fungerer og om
at kunne forklare og foregribe handlinger.
Set gennem de fire læringstrin skal et
vellykket uddannelsesvalg i 7.-9. klasse
bygges på elevernes meget konkrete
møde med ungdomsuddannelserne og
erhvervs- og arbejdsmarkedet. Mødet
skal give eleverne mulighed for at sanse
og opleve uddannelsen, ordne og fokusere og forstå dette møde.
Udsyn i udskolingen havde opstar tskonference i februar 2015, efterfulgt af en ansøgningsfase for de
folkeskoler, der ønskede at indgå i
projektet, og er nu gået over i selve
arbejdsfasen. Vi har ved Vejlederens deadline afholdt to forskningscirkelmøder ud
af seks, og deltagerne er i fuld gang med
både refleksionsprocesser og konkret
gennemførelse af de lokale udviklingsprojekter. Vi glæder os til at præsentere
resultaterne af Udsyn i udskolingen til afslutningskonferencen i juni 2016 og i en
efterfølgende bog.
Vi har fået god respons på ”Udsyn i
udskolingen”, og kritik er selvfølgelig også
velkommen. Men med de spændende og
relevante og dybt forskelligartede projekter, som deltagerne har meldt ind i
”Udsyn i udskolingen”, er det ærgerligt, at
Lisbeth Højdal baserer sin kritisk af Udsyn
i udskolingen på en mail til deltagerne i
opstar tskonferencen, og ud fra en noget
uklar læsning af to tekster, som fulgte med
denne mail.
”Udsyn i udskolingen” er ikke udelukkende rettet mod det timeløse emne Uddannelse og job og dets læringsmål og har
derfor ikke som sit primære formål at skabe
eksemplariske, målstyrede undervisningsforløb til brug for undervisning i emnet. I stedet
er vi i projektet optaget af karrierelæring
bredt set i udskolingen. Naturligvis som noget, der foregår i emnet Uddannelse og job,
men som også kan understøttes i valgfag, i

introduktionskurser, i understøttende undervisning, ja, i hele skolekulturen. Og som
hænger tæt sammen med UU’s kollektive,
gruppevise og individuelle vejledning, samarbejde med ungdomsuddannelser og med
det lokale erhvervsliv. Vores ønske er altså
snarere gennem projektet at sætte projektdeltagerne fri til at tænke kreativt, samarbejdende og ressourceorienteret ift. projektets
mål om at skabe et bredere erfaringsgrundlag for valget af ungdomsuddannelse.
Når vi således fokuserer bredt på arbejdet med karrierelæring og ikke udelukkende fokuserer på Uddannelse og job,
har vi fundet det givende at finde frem
til et fælles sprog eller et fælles udgangspunkt at tale med hinanden fra som deltagere i projektet. Den ramme finder vi i Bill
Laws karrierelæringsteori, og det er den,
vi har bedt projekterne om at tage udgangspunkt i. Betyder det så, at vi ikke kigger til andre sider? Nej, selve pointen med
at understøtte projektet med arbejdet i
forskningscirkler betyder, at andre faglige
perspektiver og teorier kan inddrages, når
de kunne være relevante i forhold til de
deltagende projekter. Allerede ved det
første cirkelmøde i juni blev det for eksempel relevant at trække på karriereteoretikeren John Krumboltz, og vi kommer
ganske givet til at sætte andre tilgange i
spil i forhold til Law undervejs i projektet.
Udfold hele potentialet
Når vi i mailen til deltagerne i projektets
opstar tskonference i februar 2015 foreslår, at de i læsningen af nogle vedlagte
tekster udskifter begrebet ”vejledningsaktiviteter” med ”Uddannelse og job”,
er det ikke fordi vi mener, at vejledning
og Uddannelse og job er det samme.
Sætningen fra den mail, som får Højdal
til at kritisere hele projektet, skal forstås
som en venlig læsevejledning til deltagergruppen, som helt overvejende bestod
af lærere i udskolingen uden vejledningserfaring. Vores ønske var, at deltagerne

med lærerbaggrund ikke skulle lade sig
begrænse i forståelsen og idéudviklingen
af et begrebsvalg, som peger mod en anden faglighed.
Højdal anfører, at vi i vores ar tikler
og i projektet skulle mene, at eleverne
ikke skal lære at træffe valg i Uddannelse
og job specifikt eller i et karrierelæringsperspektiv generelt. Intet kunne være
mere forker t, og hvorledes hun kan
komme til den konklusion, står vi uforstående over for. Vores pointe er blot
denne: Hvis Uddannelse og job eller
vejledning primær t tilrettelægges og italesættes med den konkrete valghandling
for øje, og hvis formålet er udtømt i det
øjeblik, eleven har foretaget et uddannelsesvalg, så går man glip af et potentiale for karrierelæring.
Højdal skriver om sit eget udviklingsarbejde vedrørende Uddannelse og job,
at det bl.a. handler om, hvordan man kan
”udvide elevernes valgperspektiv”. Vi er
enige. Det er sådan set det, vi ønsker at
undersøge i bred forstand gennem dette
projekt og gennem vores ar tikler. Vi opfordrer læserne til at læse de omtalte artikler og Fremfærds projektbeskrivelse for
Udsyn i Udskolingen.
De to ar tikler er skrevet i forbindelse med Unge på Tværs. De kan læses i
deres fulde længde på de følgende links:
Buhl, Rita (2014): ”Om børn og unges
karrierelæring” (A), ungepaatvaers.dk/
wp-content/uploads/omboernog1.pdf og
Skovhus, Randi Boelskifte (2014): ”Fra valg
til læring – potentialer i at skifte perspektiv” (B), ungepaatvaers.dk/wp-content/
uploads/fravalgt1.pdf
A

B

Fakta om Fremfærd og projektet ”Udsyn i Udskolingen”
•	Fremfærd er etableret af overenskomstpar terne på det kommunale arbejdsmarked, KL og KTO og Sundhedskar tellet deltager
også i samarbejdet.
•	Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge, f.eks. på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.
•	” Udsyn i udskolingen” er et af disse projekter. Projektet arbejder med, hvordan vi klæder eleverne i 7.-9. klasse bedst muligt
på til at træffe kvalificerede studie- og livsvalg.
•	P rojektets primære målgruppe er alle elever, lærere og ledere i folkeskolens 7.-9. klasse. Sekundære målgrupper er UUvejledere, ungdomsuddannelser og virksomheder og andre samarbejdspar tnere.
•	I Fremfærd er det et fælles mål for alle projekter, at den nyeste viden bliver inddraget aktivt i arbejdet med kerneopgaven.
•	I projektet ”Udsyn i udskolingen”, er intentionen også at skabe ny viden og formidle denne, samt resultaterne af forsøgs- og
udviklingsarbejdet.
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Poppelgårdens
Praktiske Jordbrugsskole
For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838 • www.popppelgården.dk • ppj@poppelgaarden.org

Et særligt tilbud til særlige elever

•
•
•

HØJ OVERGANGSFREKVENS

Gødvad Efterskole er for elever
med særlige behov eller generelle
indlæringsvanskeligheder.
Se vores resultater på www.goed.dk.

til at lære:
at bo selv
at klare et job
at håndtere sin fritid sundt og kreativt
Vi tilbyder
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV.
STU OG SKOLEOPHOLD SOM
ET 10. ELLER 11. SKOLEÅR
En af de

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk
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Find os på: www.røddingfrifagskole.dk
eller skriv til os på
mail@rffs.dk

eftertanken

Tekst //
Ann Christensen
B estyrelsesmedlem I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING

Hvor du sætter din fod…

Der har lige været skolestar t på den efterskole, hvor jeg arbejder som vejleder
og lærer. Den første dag var idrætshallen fyldt med 91 unge mennesker og deres forældre, og en af dagens sange var:
”Hvor du sætter din fod, drysser frø af
de drømme du driver imod”. Det bliver
spændende at følge deres vej i de næste
10 måneder. Hvordan vil netop denne
flok, på netop dette sted, inspirere hinanden? Hvilke håb, sorger og drømme vil
opstå, og hvilke frø vil drysse deraf ? Helt
almindelige unge mennesker med hver
deres styrker og udfordringer – nogle
med diagnoser, nogle er forud vurderet
uddannelsesparat, andre ikke.
Jeg tænker, som efterskolevejleder, ikke
i diverse procentfordelinger og +/- upv,
for vi er en efterskole og er så privilegerede, at vi i vidt omfang selv kan træffe
beslutninger for vejledningens rammer og
indhold. Det betyder, at vi tilbyder vejledning til alle elever som en naturlig, frit tilgængelig og integreret del af den læringsog dannelsesproces, der skal udspille sig
for den enkelte og i fællesskabet gennem
efterskoleopholdet.
Forleden faldt jeg over en artikel i
Weekendavisen: ”Drømmen om Danmark”. Ar tiklen er endnu en vinkling på
den omsiggribende interesse, der pt. er
i Sydkorea for skandinaviske og danske
samfunds-, uddannelses-, og skolevær-

dier – herunder efterskoler. Ar tiklen oplister de velkendte facts om Sydkoreas
høje placering i Pisa-sammenhæng, de
ekstraordinær t lange skoledage, det ensidige fokus på faglighed og uddannelse,
det velstående og topmoderne samfund
med det generelt høje uddannelsesniveau
– og bagsiden af medaljen i form af eskalerende statistikker for stress, depression
og selvmord.
Journalisten dækker sydkoreaneren Yeonho Oh’s bestræbelser for bl.a. at star te
en efterskole efter dansk forbillede. Læseren får også indblik i essensen af en bog,
samme Mr. Oh har udgivet: ”Kan vi også
blive lykkelige?”, hvori han når frem til seks
attråværdige kvaliteter ved det danske
samfund: Frihed, lighed, stabilitet, selvtillid,
fællesskab og miljø.
Mr. Oh’s bog og efterskole er blot få
eksempler på en større bevægelse og
søgning mod implementering af blødere
værdier og modspil til det vækstfokus, der
er i Sydkorea. Fra 2016 indføres således
et semester i skolegangen, hvor der fokuseres på elevernes drømme og talenter
gennem kreative fag og uden traditionelle
eksamener. Opfattelsen i Sydkorea er, at
vi i Danmark har fat i den lange ende, når
det gælder udvikling af det hele menneske
og grundtvigske principper som mulighed
for at lære og udvikle sig hele livet – og
gøre det med glæde og motivation.

Opfattelsen i
Sydkorea er, at vi i
Danmark har fat i
den lange ende, når
det gælder udvikling af
det hele menneske.

Det kan derfor virke paradoksalt, at
vores hjemlige fokus i disse år er på Pisa,
faglighed, længere skoledage, test, upv,
hur tigere gennemførsel og fremdrift. Et
fokus, som har bragt Sydkorea og andre
vækstkometer i vores søgelys: For hvordan gør vi dem kunsten efter?
Men skal vi gøre Sydkorea kunsten efter? Skal vi ikke hellere genoplive de værdier, som er genstand for sydkoreanernes
attrå? Jeg spørger bare. Hvilke drømme
driver vi imod i disse år? Hvor sætter vi
vores fod? Og hvor placerer vejledningen
sig? Var der nogen, der sagde vejledningsreform?
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Er dinE ElEvEr klar til
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

hej@friefagskoler.dk
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