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Fremtidens årstid
Foråret er fremtidens årstid for rigtigt mange unge, der færdiggør deres ungdomsuddannelse i løbet af de næste par måneder, samt dem der søger uddannelse gennem kvote 2. I
dette forår vil mange unge sikkert igen sidde på ug.dk for at
finde spændende uddannelser, der lige er noget for dem. I
år har de dog fået et ekstra aspekt at tænke på: Muligheden
for efteruddannelse/omskoling senere i livet. Skal man tro
OECD og Ove Kaj Pedersen, kommer det til at ske for mange
af de unge, at de skal skifte grundlæggende kompetencer i
deres arbejdsliv op til 6 gange. Det er derfor ikke nogen helt
uvæsentlig lov, der er kommet mod statsbetalt dobbeltuddannelse på samme eller lavere niveau, end det man hidtil
har opnået.
På de lange videregående uddannelser er det ikke en ny ting,
at der er adgangsbegrænsning for færdiguddannede kandidater. Disse ansøgere har hele tiden skullet søge om dispensation eller ind på studier med ledige pladser. Det nye i dette
regi er, at dimittender fra universiteterne ikke længere kan
omskole sig til f.eks. lærer, it-programmør, pædagog o.lign.
Er det da ikke rimeligt, kunne man argumentere, at staten
kun betaler én uddannelse for den enkelte? Jo, for så vidt, at
der fandtes et alternativt uddannelsessystem, hvor det f.eks.
var muligt at betale sig fra en uddannelse til det ønskede fag.
Så kunne man med tiden tilegne sig den nødvendige uddan-
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nelse. Et sådan eksisterer bare ikke i særlig udstrakt grad i
Danmark, og er slet ikke at sammenligne med det konventionelle uddannelsessystem. Derfor har vi nu fået en lov, der fra
min stol kan få minimum to uhensigtsmæssigheder:
1.	Veluddannede borgere får svært ved at omskole sig og få
deres kompetencer (såvel faglige som personlige) i spil på
en måde der giver mening for dem selv.
2.	De unge kan tænkes at vælge uddannelse på et andet niveau, end der hvor de nødvendigvis er bedst, bare for at
få flere muligheder senere hen.
Begge dele er trist. Både for den enkelte borger, men så sandelig også for samfundet. Jeg vil meget nødig modtage undervisning fra en udlært lektor, der i virkeligheden hellere ville
have været fysioterapeut eller have mit murværk ordnet af
en murer, der hellere skulle have været maler.
Hvordan de unge tager imod denne lov, og om de overhovedet kan overskue de mere langstrakte konsekvenser af deres
forestående valg på denne front, vil vise sig over de næste
par år.
For nu vil jeg bare ønske god vind til alle jer, der skal have
samtaler med de unge om deres studievalg i de kommende
måneder!
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Garanti for
Højskolerne
og det svære valg praktikplads

Unge på erhvervsskolerne får i 2017 lettere ved at finde en
praktikplads. Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgiverne kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til
mindst ni ud af ti elever på de såkaldte fordelsuddannelser,
som er uddannelser, hvor der forventes et særligt behov for
arbejdskraft, og der derfor er gode jobmuligheder for de
færdiguddannede. Ordningen gælder hele 2017 og omfatter
33 uddannelser, som er udpeget af arbejdsgiverne og blev
offentliggjort medio januar.

Mange unge på landets højskoler star midt i en afklaringsproces om videre uddannelse og job. Dette er baggrunden for, at netop Højskoleforeningen sætter temaet på
dagsordenen ved to dialogmøder for vejledere. Temaet
er det svære valg, og møderne holdes henholdsvis i København og Aarhus.
Der vil være indspil om unges udfordringer ved valg af
uddannelse fra bl.a. Noemi Katznelson, CEFU og Anne
Kirketerp, professor i psykologi. Programmet indeholder interview med unge, der er i gang med uddannelse
eller højskolekurser, eksperters indspil, tværgående vidensdeling af vejledernes praksisfortællinger og fælles
refleksion omkring livsoplysning og dannelse i et vejledningsperspektiv. Møderne er for vejledere fra videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, Studievalg, UU
og højskoler.
Mødet på Sjælland holdes 28. marts, mens det jyske
møde afvikles 30. marts.
Se mere på
www.ffd.dk/kurser/kursuskalender

4

VEJLEDEREN

Adgangskrav
skaber flere unge
uden uddannelse
Notat fra Undervisningsministeriet viser, at blandt de elever, som ikke klarede optagelsesprøverne til en erhvervsuddannelse i 2015, havnede over 20 procent af dem, hverken
i uddannelse eller arbejde. Det er konsekvensen af de nye
karakterkrav på 2 for optagelse på erhvervsuddannelserne.
På baggrund af det nye notat siger Inge Henningsen, der er
forsker i statistik og ligestilling på Københavns Universitet,
i dagbladet Information, at man skaber flere, der ikke får en
uddannelse, fordi mange af de afbødende foranstaltninger,
man har sat i gang, er rettet mod de helt unge, som kommer
lige fra folkeskolen.
»Men mange af de elever der tidligere gik f.eks. på SOSUuddannelserne er for gamle til at gå på produktionsskole. På
den måde bliver der færre, der bliver optaget på erhvervsuddannelserne, og det risikerer at skabe mangel på uddannet
arbejdskraft,« siger Inge Henningsen.
Hendes forskning viser, at de fleste elever på erhvervsuddannelserne med karakterer lavere end 2 i dansk og matematik er unge med anden etnisk baggrund og fra lavere
sociale lag.

siden sidst

Foto: Lars Svankjær

Fortsat højt
uddannelsesniveau

// I fremtiden bliver alt,
hvad der er let at gentage,
og alt det grove, overtaget
af maskiner og algoritmer.
Vi mennesker sidder tilbage
med det svære og det sjove.
Liselotte Lyngsø og Anne Sk ar e
Niel sen , fr emtidsfor sk er e i
Futur e Navigator i dagb l ade t
Politik en .

Min ambition er at styrke uddannelserne, så det, de studerende lærer, er på et højt
internationalt niveau, siger Søren Pind.

61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. Det viser nye beregninger fra den såkaldte profilmodel. Profilmodellen er en
fremskrivning af, hvordan man forventer, en ungdomsårgang
vil uddanne sig, fra de går i 9. klasse og 25 år frem. De seneste år har andelen af unge, der forventes at få en videregående uddannelse, ligget på et stabilt højt niveau på over
60 procent. Beregningerne viser samtidigt, at alle landets
regioner ligger på et højt niveau.
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind understreger, at kvaliteten i uddannelserne skal styrkes.
»Det tegner godt for fremtiden, at så mange unge forventes at få en videregående uddannelse, men det er vigtigt, at vi
også har fokus på uddannelsernes kvalitet. Min ambition er
at styrke uddannelserne, så det, de studerende lærer, er på
et højt internationalt niveau, så de er attraktive og relevante
for arbejdsmarkedet,« siger Søren Pind.
Flest forventes at få en professionsbachelor eller en kandidatuddannelse. Blandt de unge, der afsluttede 9. klasse i
2015, forventes 6 procent at opnå en erhvervsakademiuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. 29 procent af
årgangen forventes at få en professionsbacheloruddannelse
eller akademisk bacheloruddannelse som højest fuldførte
uddannelse, og 27 procent forventes at fuldføre en kandidatuddannelse.

Billigere ophold
på efterskoler
Efterskoleforeningen foreslår, at skalaen for den statslige
elevstøtte skal strækkes, så det bliver lettere for unge fra
lavindkomstfamilier at komme på efterskole.
»Vi har set en indkomstudvikling i samfundet, hvor mellemindkomster og høje indkomster er steget, mens de laveste
indkomster har stået stille. Derfor ser vi et behov for at
rykke lidt rundt på den statslige elevstøtte, så efterskolen
bliver tilgængelig for flere børn,« siger Bjarne Lundager Jensen, direktør i Efterskoleforeningen.
Det er familier med indkomster under 330.000 kroner,
som ifølge forslaget bør have mere i statsstøtte.

Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en
ungdomsårgang vil uddanne sig fra de går i 9. klasse og 25 år
frem.
Profilmodel 2015 viser således det uddannelsesniveau, som den
årgang, der gik i 9. klasse i 2014/15, forventes at opnå som cirka
40-årige. Profilmodelberegningerne er foretaget af Undervisningsministeriet og er baseret på data fra Danmarks Statistik.
61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes
at få en videregående uddannelse.

Foto: Henning Hjor t

Om profilmodellen

En række enlige forsørgere har idag svært ved at få råd til efterskoleophold. Derfor
vil vi gerne ændre på statstøtten, fortæller direktør i Efterskoleforeningen Bjarne
Lundager Jensen..
VEJLEDEREN

5

10 skarpe

Vejledningen skal gøre op med
social uretfærdighed
Professor in Career Education, University of Derby, Tristram Hooley
er optaget af, hvordan vejledningen kan være med til at stille kritiske
spørgsmål og dermed bidrage til at forandre samfundet mod større social
retfærdighed. Goderne er uretfærdigt fordelt og vejledningen bør hjælpe
folk til at se nye muligheder. Ikke en let opgave, men en nødvendig

_01
Hvordan ser fremtiden ud?
Leonard Cohen har sagt: I´ve seen the future, and it´s murder. Og der sker da også mange ting, som godt kan virke bekymrende, Men man skal huske, at når nogen udtaler sig om
fremtiden, er det ikke absolutter. Udviklingen kan gå mange
veje. Det afhænger blandt andet af, hvilke politiske beslutninger vi tager.
_02
Hvad er de konkrete udfordringer?
Miljøet er en. Den måde, vi har organiseret økonomien og
arbejdet på, skaber udfordringer for miljøet. Også migrationen er en udfordring - både for dem der kommer som nye til
et land og skal integreres på arbejdsmarkedet, men også for
dem der i forvejen er i arbejde. Den teknologiske udvikling,
hvor mere og mere mekaniseres og jobs forsvinder, er indlysende nok en udfordring for karrierevejledning. Arbejdsstyrken ældes, og vi skal finde måder, så vi kan fastholde den
viden og de færdigheder, som de store generationer der nu
pensioneres besidder. Og så er der alle de internetbaserede
jobs, hvor du ansættes online på freelance basis uden pension og lignende og kun betales for det, du leverer, og kun
når du arbejder. Uber er et eksempel.
_03
Har disse udfordringer en social slagside?
Man kan jo prøve at se på, hvem der har pengene, og hvem
der profiterer af udviklingen. For mig at se lever vi helt basalt
i en verden, hvor goderne er uretfærdigt fordelt. En meget
lille gruppe ejer det meste og en meget stor gruppe ikke
særlig meget. Det er både en global tendens, men også noget der sker i de enkelte lande. Mange gange hører man, at
i Danmark er der lighed, men det dækker alligevel over en
ulighed, som giver en anseelig gruppe mennesker store udfordringer. Vækst har ofte været svaret, når talen er kommet
på at skabe bedre liv for flere. Men væksten påvirker miljøet
i en forkert retning og skaber konflikter og voldsom social
uretfærdighed. Vi kan ikke bare producere og producere. Vi
skal have øje for, at mennesker har værdi i sig selv og ikke
bare er midler. Vi bør stå sammen og leve sammen i fællesskaber, og mennesker bør have indflydelse på udviklingen i
deres eget liv.
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_04
Hvad betyder det for vejledningen?
Karrierevejledning handler jo netop om at give folk mulighed
for at have indflydelse på egne livsforhold. Karriere er for
mig at se relationen, som en person har med verden specielt
i forhold til sociale institutioner som familien, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og en række andre fællesskaber.
Karrieren er vores vej gennem livet, læringen og arbejdet.
Resultatet af de valg vi tager og vores måder at bruge de forskellige frihedsgrader, vi har til at sammensætte vores eget
liv, men påvirket af samfundets ønsker og forventninger. Og
det er vigtigt, at karrierevejledningen ikke kun er optaget af,
hvad det er samfundet forventer af den enkelte. Den skal i
stedet være kritisk i forhold til, hvad der forventes. Kritisk
over for den enkeltes opfattelser og normer.
_05
Hvilke normer tænker du på?
Det er for eksempel en udbredt norm, at karriere handler om at få succes, bevæge sig fremad, tjene mere, få mere
magt, men i karrierevejledningen har vi altid ment, at det er
den enkelte, der selv skal bestemme, hvad der er succes for
dem. Og det er i virkeligheden et radikalt argument, for når
folk kommer til vejlederne, har de allerede internaliseret en
række opfattelser af, hvad karriere er og har en mening om,
hvad det er, de skal hjælpes med. Vejlederen må således være
meget opmærksom på, hvordan den enkelte udfordres og på,
hvordan karrieren italesættes, og hvilke billeder man så at
sige har for karrieren.
_06
Hvad er det bedste billede?
Mange gange ser vi karrieren som en konkurrence, et kapløb
hvor det handler om at komme først og vinde. I et sådant
kapløb kan man ikke stoppe op, for så har man tabt. Men
man kunne også se karrieren som en rejse, så er det noget,
du gør med andre mennesker og ikke i konkurrence med
dem. Så er der mulighed for at stoppe op undervejs og måske forfølge andre drømme, mulighed for at holde pauser for
at tage omveje. Der er selvfølgelig et mål, som den enkelte
forfølger, men ikke kun en vej.

10 skarpe

// Mange gange hører
man, at i Danmark er der
lighed, men det dækker
alligevel over en ulighed,
som giver en anseelig
gruppe mennesker store
udfordringer.

_09
Har du konkrete bud på, hvordan man kan gribe det an?
Jeg har udviklet en model med fem spørgsmål, som struktur
om vejledningen.

Mange gange tænker vi ikke nærmere over, at noget kunne være på en anden måde,
men opfatter det som forudbestemt. Derfor skal karrierevejledningen ikke bare fortælle, hvad det er systemet forventer af individet, men hjælpe folk til at være kritiske
også over for egne opfattelser og normer. Være kritisk i forhold til hvad der forventes.

_07
Hvordan bør vejlederne så reagere?
Principielt er der flere tilgange. Man kan forsøge at vejlede
uden at bringe sine egne værdier i spil. Man kan udfordre de
vejledte og skubbe på for, at de gør noget, selv om de måske
ikke tror, det er muligt. Problemet her er, at man stadig er
i kapløb og går efter at vinde. Man kan også vejlede til det,
samfundet har behov for. Og man kan mere radikalt udfordre de vejledte til at tænke kritisk om de sociale strukturer;
få de vejledte til ikke kun at overveje, hvor de passer ind,
men også overveje, hvordan samfundet generelt virker. Og
det er det sidste, jeg taler om her.
_08
Hvad nu hvis den vejledte slet ikke oplever behovet for at være
kritisk?
Jeg tror, at vi mange gange har normer og opfattelser, som er
internaliseret i en grad, så vi slet ikke overvejer, at det kunne
være anderledes. Det kan være oplevelsen af magtpositioner
og andre sociale strukturer. Her kan vejledningen være med
til at sætte kritiske spørgsmål. Hvis den vejledte eksempelvis
føler sig marginaliseret, kan man prøve at tale om, hvorvidt
marginalisering kun er et individuelt problem. Man kan også
tale om, hvordan det er muligt at stå op mod en arbejdsgiver,
der måske udnytter den vejledte.
Det kan være vanskeligt at stille de kritiske spørgsmål, og
vejlederne skal være forsigtige, når de taler med folk om de
her ting, men vi skal tale om det og være opmærksomme
på, at svaret ikke altid behøver at handle om, hvordan man
får et job. Vi vil gerne have folk til at forstå, at de er på en
rejse, være optagede af selve rejsen og ikke kun farten og
destinationen.

Spørgsmålene er:
• Hvem er jeg
•	Hvordan virker verden – ofte taler vi om hvordan arbejdsmarkedet virker
• Hvor passer jeg ind i verden
• Hvordan kan jeg leve med og omgås andre
• Hvordan kan jeg forandre verden
Jeg har oplevet, at de fem spørgsmål virker godt, men det
er muligt at nogle måske kan nøjes mere fire af dem, det er
ikke afgørende.
_10
Hvad er det afgørende?
Det afgørende er, at man hjælper folk til at se gennem egne
normer, se muligheder som før var usynlige. Og det handler
ikke om at omstyrte verden. Det kan for eksempel være at
søge indflydelse gennem påvirkning af de politiske beslutninger, men det kan også være at hjælpe de vejledte til at
se sig selv i andre scenarier, end de troede var muligt. Det
kan være at hjælpe en voldsramt kvinde til at se andre muligheder end dem, hun står i. Det kan for eksempel være at
ændre kvinders syn på deres egne muligheder inden for et
mandsdomineret område som science.
Generelt handler det selvfølgelig om, at vi skal have politiske løsninger, men vi skal også hjælpe med at få folk til at
ændre deres opfattelse af deres eget liv. Karrierevejledningen er således altid politisk og skal også være det. På denne
måde kan vi være med til at ændre karrierevejledningen til
noget bedre og hjælpe en masse mennesker til et bedre liv.
Og så skal vi huske, at de forestillinger, vi selv og de vejledte
har om fremtiden, aldrig er absolutte. Ting kán være anderledes.
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Tekst //
Dorthe Roz alia Horu p, specialkonsulent, Institut for
T vær ku ltur elle og R egionale Studier , Københavns U niver site t

Studiefremdriftsreformen
umyndiggør de studerende
Alle sættes under administration og skal følge helt bestemte systemer og tidsforløb. Der er behov for debat om, hvordan professionelle vejledere kan bidrage til at skabe unge mennesker,
der trives og som udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets krav

Studiefremdriftsreformen (SFR) i sin
mest rigide version rullede ind i 2014.
Nu mindre end 2 år senere ved politikerne godt, at den ikke gik. Knap havde
støvet lagt sig og de mange bureaukratiske håndtag var sat i sving, ekstra
mandskab indkaldt, ihærdigt kulturarbejde sat i værk, så fik vi SFR i version
2.0. Kan vi tillade os at kalde den for
SFR light? Næppe!
Truslen om flere økonomiske sanktioner hænger stadig i luften, hvis ikke
målene om øget gennemførsel på normeret tid indfries. Og regningen? Ja
den sendes direkte til uddannelsesinstitutionerne.
Hvad er egentlig konsekvenserne af
SFR set i et helikopterperspektiv? Hvordan påvirker SFR vejledningens faglighed
og møde med de studerende? Hvad har
SFR og arbejdsmarked med hinanden
at gøre? Det er ikke let at svare på, da
det er så gennemgribende ændringer, at
ingen rent faktisk aner, hvad alle disse
reformer vil betyde for uddannelsessektoren, for de unge, for de studerende og
for Danmarks fremtid.
Ketchupeffekt på
arbejdsmarkedet
Studiefremdriftsreformen har på bureaukratisk vis fået afrettet og struktureret, så alle fremover går i takt og
march fremad. I Politiken kunne man
i en artikel i november læse et opråb
om en ”Ketchupeffekt”, der skaber en
flaskehals på arbejdsmarkedet to gange om året, fordi alle akademikere nu
8
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spyttes ud på samme tid. Tidligere var
færdige kandidater spredt ud i et jævnt
lag på årsbasis, og dermed var indkøring på arbejdsmarkedet tilsvarende
fordelt jævnt ud. Denne koncentration
af dimittender to gange årligt, giver
selvfølgelig den økonomiske ulempe,
at flere på samme tid i en periode vil
trække på dagpengesystemet. Det er
ikke en økonomisk gevinst for samfundet.
Umyndiggørelse af voksne
mennesker
Studiefremdriftsreformen har også
indlagt den konsekvens, at alle dikteres samme gennemførselstid, uanset
om de modtager SU eller ej. Det kan
undre, at alle på den måde skal umyndiggøres af staten. Tidligere kunne man
vælge at studere på nedsat tid, forsørge
sig selv via et deltidsjob og afmelde sin
SU. Det betød at voksne mennesker
med børn eller eget firma kunne tage
styring over sit eget familieliv, studieliv
og arbejdsliv. Med de nye regler er alle
sat under administration og skal følge
et bestemt tankesæt og system, uanset
om de vælger at sige nej tak til SU. Det
fratager med andre ord de studerende
retten og muligheden for selv at vælge,
hvornår de er studerende, i arbejde,
udvikler egen virksomhed, tilegner sig
kompetencer udenfor uddannelsen eller har prioriteret familieforpligtelser.
Studiefremdriftsreformen lægger også op til, at det er unge mennesker,
der skal tvinges hurtigt i uddannelse,

hurtigt igennem og hurtigt ud og betale skat. Men hvad sker der rent faktisk
med unge mennesker, der skal vælge
uddannelse og køre hurtigt igennem i
alderen 20-25? Ja, inspireret af Chris
MacDonald og hans foredrag om motivation og hjernens udvikling, så rammer de her reformer helt skævt set
fra en biologisk og psykologisk vinkel.
Hjernen hos unge mennesker er slet
ikke klar til at træffe endegyldige valg
for resten af livet.
Frontallappen, som er den del af hjernen, der kan planlægge, gennemskue
konsekvenser af handlinger og tænke
frem i tid, er først færdigudviklet omkring 26-års alderen. Det vil sige, at
politikerne har vedtaget reformer og
vil have unge mennesker til at vælge og
tage store beslutninger, selvom hjernen endnu ikke er klar til det. Politiske reformer og stramninger går mod
biologien.
Studietvivl og angst
Som endnu en krølle på disse nærmest
planøkonomiske reformer og tankegange i kommunistisk ånd, så er der
nu vedtaget et ”uddannelsesloft”, der i
endnu højere grad forstærker risikoen
for fatale uddannelsesvalg i en tidlig alder og som forstærker studietvivl og
eksistentiel tvivl hos meget unge mennesker og deres pårørende.
I konkurrencestatens kølvand og optik skal de studerende samtidig med
deres studier sørge for at have det
rigtige studiejob, det udfyldte CV, nå

Foto
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// Studiefremdriftsreformen
skaber en ”ketchupeffekt”, da
alle akademikere nu spyttes ud
på arbejdsmarkedet på samme
tid af året. Det er dyrt for
dagpengesystemet.

at være i praktik, nå en tur til udlandet, være
synlige på de sociale medier på den rigtige måde
og sørge for 12-taller på eksamensbeviset.
Stress og angst er et voksende fænomen i vejledningen og ikke mindst studietvivl og eksistentiel
tvivl. Der er så at sige ikke længere at råderum for
unge mennesker til at udforske sig selv, blive voksne,
lade opgaverne vokse med hjernens naturlige udvikling. Med de seneste stramninger i forhold
til uddannelsesskift, så er truslen endnu
større end nogensinde i forhold til, om
man nu vælger den helt rigtige BAuddannelse.
Debat om vejledningen
Det er i dette beskrevne scenarie, at vejledningen skal
ind og vejlede, hjælpe, guide,
støtte, rådgive og coache
ganske unge mennesker, der
er i gang med at finde eget
fodfæste i et voksenliv. Vejledningen befinder sig i et krydsfelt mellem at hjælpe disse unge
mennesker til at finde en god vej
og samtidig agere embedsmænd og
bureaukrater, der på loyal vis støtter op
om vedtagne reformer, der skal øge gennemførsel på normeret tid
og mindske frafald fra uddannelserne. Det er i et etisk og politisk
krydspres den professionelle vejleder befinder sig i anno 2017.
Jeg ser frem til yderligere debat her i Vejlederen om, hvordan vi
som professionelle kan bidrage til at skabe unge mennesker, der
trives og som udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets krav og
egne interesser og evner. Intet er så svært at spå om som fremtiden, alligevel overtager politikerne spåkonens krystalkugle med
endnu en planøkonomisk skruestik – ”beskæftigelsestaxameteret”.
Det vil ramme direkte ned i karrierevejledningen. Det håber jeg
også, vil blive debatteret på alle medier og ikke mindst her.
VEJLEDEREN
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www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk

WOOD

Tømrer og andet håndværk

FOOD

Hverdagsmad og gastromi

16 - 25 ÅR OG IKKE UDDANNELSESPARAT?
Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen tilbyder
Udvikling i trygt og overskueligt kostskolemiljø
Afklaring i forhold til job og uddannelse
Træning i at håndtere hverdagen og blive klar til at bo selv.

86980145

FOR 16 -19 ÅRIGE

VED AARHUS OG RIBE

UNGDOMSHØJSKOLERNE

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen

GAME

Programmering og grafik

CARE

Pædagogik og omsorg

Østergade 77, 8370 Hadsten

www.linieskolen.dk

HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?

En Ungdomshøjskole er en alment dannende
skole for unge, der ønsker at fordybe sig i
kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan
de finde ud af, hvad de har lyst til, er gode til
og lære sig selv bedre at kende. En højskole er
en fri skoleform uden eksamener, men med en
lang tradition for at ruste unge mennesker til
livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

VENSKABER OG VEJLEDNING

WWW.UNGDOMSHOJSKOLE.DK

Højskoler er kostskoler, hvor man kommer
meget tæt på hinanden og lærer sigselv bedre
at kende. Der opstår stærke venskaber, og der
er også tid til fortrolige snakke imellem elever
og undervisere. Under opholdet er der professionel og kyndig uddannelsesvejledning.
Det sociale og faglige miljø er intenst, og
underviserne er engagerede og møder eleverne i øjenhøjde. Det ruster de unge til at tage
de valg efter opholdet, som er de rigtige for
dem. Rigtig mange af vores elever kommer
videre i uddannelse efter et ophold hos os.
VEJLEDEREN
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Samarbejde

TEKST //
Mai - Lis Skotte, Studie- og k ar r ier e vejleder
ved Studie valg København
Helle Mer e te Nor dentof t, Lektor
ved A ar h us Univer site t, Institut for
pædagogik og uddannel se

Samarbejde på tværs af fagkulturer
kan styrke vejlederes faglighed
Forskellige fagkulturer mødes, når vejledere samarbejder med andre
vejledere, med lærere og mange flere. Et nyligt afsluttet masterprojekt
i vejledning fra DPU, Aarhus universitet, peger på, at disse samarbejder
både kan være udfordrende men også en kim til faglig udvikling
Samarbejdet mellem Studievalg og
gymnasier er en vigtig brik i kabalen
med at kvalificere de unges valg af videregående uddannelse. Dette samarbejde er omdrejningspunktet i Mai-Lis
Skottes masterprojekt. Formålet med
projektet er at undersøge, hvordan
vejlederne oplever samarbejdet med
vejlederne på gymnasierne, og om de
rummer uudnyttede potentialer i forhold til at hjælpe de unge på vej i deres
valgproces.
Masterprojektet bygger på kvalitative interviews med tre vejledere fra
regionale Studievalgcentre og analysen
peger på nogle centrale punkter: Interkulturel kommunikation skal indgå
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som en del af vejledernes kernekompetencer og der skal være rammer til,
at både gymnasiernes og Studievalgs
faglighed kan inddrages i samarbejdet.
Mødet mellem forskellige former
for faglighed
I samarbejdet mellem studievalgsvejlederne og vejlederne på gymnasiet
bliver det tydeligt, at vejlederne opfatter deres vejlederfaglighed forskelligt.
En forståelse, som giver udfordringer
i forhold til at sætte sig ind i og forstå
hinandens arbejdsområder. Sanne, den
ene af de interviewede vejledere, siger
f.eks. om, hvordan hun oplever relationen til ungdomsuddannelserne: ”For

det første så tror jeg ikke, at de helt
forstår, hvad det egentlig er, vi laver –
ud over at fortælle om, hvordan man
søger ind. For det andet er det også en
lidt speciel relation, fordi vi kommer et
sted, hvor de professionelt bor. Hvor
vi lidt er gæsten.”
Vejledningsfagligheden på uddannelsesinstitutionen er en anden, og Sanne
bliver til en gæst, en udefrakommende.
Hun beskriver et samarbejde med en
gennemførselsvejleder, som at de ikke
taler samme sprog, og at de har forskellige tilgange til vejledning. Hun mener desuden ikke, at den pågældende
skole tager sit ansvar om at uddanne
eleverne til noget meningsfuldt alvor-

Samarbejde

Mægling og interkulturel
kommunikation
Etienne Wenger (Praksisfællesskaber.
Læring, mening og identitet, 2004)
bruger begrebet ’mægling’ til at betegne forbindelser mellem mennesker,
der kan indføre dele fra en praksis i en
anden. Mæglere vil sjældent befinde sig
midt i kernepraksissen, men snarere i
yderkanten. Ofte mangler der en fælles forståelse af, hvad kompetence er,
når denne ikke er en del af kernepraksissen. Det gør det svært at erkende
værdien af mægling.
I vejledningssammenhæng og i sær-

deleshed, når vejledere færdes i mange
forskellige fagkulturer og praksisser
som en vejleder fra Studievalg gør,
bør der arbejdes meget bevidst med
kompetencer inden for interkulturel
kommunikation og mægling. Det første
skridt er i organisationen at anerkende
og tydeligt italesætte disse som en del
af vejledernes kompetencer. Dernæst
skal der sættes fokus på, hvordan forskellige fagligheder kan komme i spil og
blive en ressource for hinanden.
En åben dør?
De interviewede vejledere beskriver
samarbejdsrelationer, hvor de netop
ikke kommer til en ”lukket klub”, men
hvor de i stedet føler, at de hører til,
og hvor de bliver en ressourceperson
for uddannelsesinstitutionen. Det sker
i forbindelse med sparring om uddannelse i et bredere perspektiv end det
enkelte gymnasiums, når vejlederne
rådgiver gymnasierne om videregående uddannelse, når de indgår i faglige
samarbejder om vejledning, og når de
bliver inviteret til at deltage i forskellige arrangementer.
Der er to faktorer, som i undersøgelsen viser sig at have betydning for,
om dette sker. 1) Hvis studievalgsvejlederen aktivt inviteres og opfordres til
at deltage af gymnasiet. 2) Hvis der er
nogle klare rammer til at samarbejde
om projekter, hvor begge parters faglighed kan komme på banen. I sådanne
samarbejder bliver parterne afhængige
af hinandens faglighed, fordi deres egen
faglige identitet og kompetence bliver
sat i spil i samarbejdet.

Fremtidens vejledning og
samarbejde
I disse tider hvor en ny gymnasiereform skal implementeres i 2017 og
karrierelæring kommer til at indgå i
fremtidens gymnasium, synes det oplagt, at samarbejder mellem Studievalg
og gymnasier knyttes sammen om det.
Men let og problemfrit bliver det formentlig ikke.
Nogle af de spørgsmål, som melder
sig efter at have beskæftiget sig med
undersøgelsen af studievalgsvejlederes
oplevelser af samarbejder, er: Hvordan sikres det, at både Studievalgs og
gymnasiernes kernefaglighed kommer i
spil? Hvor er vejledningsfagligheden på
vej hen, hvis omdrejningspunktet bliver
karrierelæringsaktiviteter og ikke vejledning? Hvad kommer det til at betyde
for vejledning som praksis?
Vi har ikke ét svar på disse spørgsmål, men vil opfordre til, at de bliver
grundigt overvejet og indarbejdet i
det store omstillingsarbejde, der foregår netop nu. En ting er dog sikker: Et
konstruktivt samspil mellem forskellige
fagligheder og på tværs af institutioner
står centralt i udviklingen af kvalitet i
fremtidens vejledning. Masterprojektet
viser, at forudsætningen for et frugtbart samspil er, at vejledernes interkulturelle kompetencer kvalificeres,
og desuden at vejledere på tværs af
praksisser forholder sig til deres profession, og hvor den er på vej hen.

Foto: Colourbox

ligt. ”Det er ikke noget, jeg taler med
dem om. Det synes jeg er svært. Jeg
kan også høre, at de vejleder forkert,
rigtig tit, og siger til folk, at de bare
kan komme ind på nogle videregående
uddannelser.”
Disse forhold griber ind i Sannes kernefaglighed, og alligevel har Sanne svært
ved at gå i dialog med skolen om det.
Hun lægger vægt på, at samarbejdet skal
være ordentligt og konstruktivt, hun vil
gerne markere, men uddannelsesstedet
må ikke synes, at hun er en ”kæmpe
nar”, som hun beskriver det.
Internt så vi samarbejdsrelationer,
hvor kernefagligheden udvikles og defineres. Men i de eksterne samarbejder
har denne kernefaglighed svært ved at
komme på banen, fordi der er andre afgørende ting på spil: Koordination og
skema, den daglige opbakning og trivsel
på den eksterne arbejdsplads, hvor studievalgsvejlederen kommer som gæst.

VEJLEDEREN
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Forbereder dig til fremtiden

Undervisningsminister
Merete Riisager

Uddannelse er
ikke en pligt men
et privilegium

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,

Den politiske retorik om manglen på
faglært arbejdskraft får ikke unge i 9.
klasse til at se erhvervsuddannelserne
som en spændende mulighed. Derfor
vil undervisningsminister Merete Riisager væk fra at italesætte ”erhvervsuddannelserne på en instrumentel måde.”
For som hun siger til netmediet Altinget.dk, så er det en retorik, der ikke
appellerer ret meget til unge mennesker på 14-15 år.
»Vores uddannelsessystem har udviklet sig på den måde, at uddannelse
er blevet en pligt mere end et privilegium. Børn og unge paces igennem systemet. De presses og lokkes og formanes, og trykket er lagt på SKAL. Vi skal
i langt højere grad fokusere på, hvad
de unge vil med deres liv, fokusere på,
hvad der vil være spændende for dem.
I dag er der mange unge, der farer vild
i systemet – som dropper ud eller kører i ring. Tiden er inde til at betragte
uddannelse som et privilegium. Vi skal
have mindre tvang og pres – og mere
egen-ansvar,« siger Merete Riisager.

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.
Vores mål“En
sætning med
eleverne er, at
oplevelse
de skal udvikle
for livet”
alsidige evner
som mennesker
og medborgere. Vi forbereder
vores elever til fremtiden.
Scan koden for
at besøge siden
for kommende
elever.

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk

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

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

kontakt@tolneefterskole.dk
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BEDRE LÆRING FOR UNGE ORDBLINDE

G

Konference med fokus på vidensdeling
blandt undervisere og andre fagpersoner
med tilknytning til unge ordblinde
• Ny inspiration og unikke netværksmuligheder

Find hele
programmet på
ordbl.dk

• Spændende oplæg og et stort udbud af workshops
• Mød førende eksperter, politikere og undervisere
med specialviden om ordblinde
Betal og tilmeld dig med det samme her

www.billetto.dk/ordblindeefterskolerne

Arrangeret af netværket af ordblindeefterskoler
i samarbejde med Huset Jandorf
Ann_Vejlederen_170x257mm.indd 1

EFTERSKOLERNE
09/01/2017 11.34
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Tekst //
Camilla Hutters

Vejlederens faste klummepanel består af:
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC,
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU Nord-vestjylland.
De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning.

What did you learn at school
this summer?
60 procent af de unge, der tager et intensivt kursus i sommerferien forbedrer deres resultater, så de kan optages
på en erhvervsuddannelse. Men sommerkurser løser ikke
problemerne for alle, der på grund af nye karakterkrav
afvises på ungdomsuddannelserne

Adgangskravene til erhvervsuddannelserne
og snart også de gymnasiale uddannelser,
åbner døren til en ungdomsuddannelse for
nogle unge, men lukker døren for andre. Så
hvad gør man som ung, hvis man gerne vil ind
på en ungdomsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene? Og hvor leder man som
vejleder de unge hen, der lige ved og næsten
kom igennem nåleøjet?
Som en forsøgsordning har unge, der ikke
opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, men som efter en optagelsesprøve
tilbydes betinget optag, haft mulighed for at
tage et intensivt sommerkursus i dansk og
matematik og efterfølgende gå op til en ny
optagelsesprøve. Spørgsmålet er, om denne
form for fokuserede, faglige forløb kan være
med til at skabe en alternativ optagelsesvej
for de unge, der ikke bliver optaget i første
omgang? Det ser en ny evaluering fra EVA
nærmere på.
Et intensivt forløb virker – for nogle
Sommerkurserne har skabt en alternativ optagelsesvej, men for en begrænset gruppe af
unge. I alt 309 kursister har i 2015 og 2016
gennemført et sommerkursus og af dem har
185 efterfølgende bestået optagelsesprøven.
16
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Sommerkurserne har dermed givet 60 procent mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse.
Kursisterne rykker sig i forhold til deres
faglige udgangspunkt - også dem der ikke
efterfølgende bliver optaget. Det fortæller
både undervisere og kursister. Det, der især
ser ud til at virke, er:
• E n positiv skoleoplevelse. Kursisterne
kommer med negative skoleoplevelser og
en manglende faglig selvtillid i rygsækken.
Sommerkurset giver dem en oplevelse af
at kunne lære, og en styrket tiltro til egne
evner. Et sommerkursus kan på den måde
være første skridt mod videre uddannelse.
• D ifferentieret undervisning og individuel
hjælp fra underviserne. En god kursistunderviser ratio giver tid og plads til at gå tæt
på den enkeltes behov og læreproces. Samtidig har mange undervisere arbejdet med
at få kursisterne til at sætte ord på deres
faglige udfordringer og mål og med at synliggøre den enkeltes progression.
• Konkrete og praktiske indlæringsmetoder
hjælper kursisternes forståelse på vej og
tydeliggør relevansen i forhold til erhvervsuddannelserne.
• E t trygt og struktureret læringsmiljø. Gode

klummen

// Sommerkurserne har skabt en
alternativ optagelsesvej, men for
en begrænset gruppe af unge.

Foto: Colourbox

relationer til underviseren og de andre kursister gør kursisterne trygge i
forhold at åbne op og deltage aktivt i
undervisningen.
• F okuseret forberedelse til optagelsesprøven. F.eks. ved at styrke kursisternes strategier i forhold til at læse
og løse de opgaver, de får til optagelsesprøven.
Sommerkurser
gør det ikke alene
Sommerkurser kan klæde nogle unge
på til optag på en ungdomsuddannelse.
Om sommerkurserne så også ruster de
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er et andet spørgsmål. Kurserne har karakter af teaching to the
test og langstidsvirkningerne kendes
ikke. Derfor må sommerkurser ikke
forveksles med et ”quick fix”, der løser alle de unges udfordringer og alle
de behov, der opstår i kølvandet på de
nye adgangskrav. Indsatsen må særligt
af to årsager ses som et element blandt
flere, hvis omfanget af unge, der ikke er
adgangsberettigede, skal holdes nede:
For det første efterlyses en tidligere

indsats. Flere undervisere og vejledere
peger på, at kurset ligger for sent i de
unges uddannelsesforløb – og først efter den unge har været gennem det nederlag, det er ikke at bestå dansk eller
matematik i folkeskolens afgangsprøve.
Derfor foreslår flere, at et lignede forløb tilbydes til elever i farezonen allerede i grundskolen, f.eks. i sommerferien mellem 8. og 9. klasse. Vigtigt er
det at koble det intensive kursus med
den daglige undervisning i grundskolen,
så det ikke bliver et ”plaster på såret”,
men en del af kontinuerlig indsats.
For det andet har nogle unge brug
for en længerevarende indsats. Sommerkurserne løfter en særlig målgruppe; nemlig de særligt motiverede
som alene mangler et fokuseret, fagligt
løft. Der skal andre tilbud til, hvis den
unge både mangler faglighed og motivation eller også slås med personlige
eller sociale problemer. Derfor er det
vigtigt at sikre en god vejledning af de
unge, der ikke lever op til adgangskravene, sådan at de, der har behov for
det, hjælpes videre til eksempelvist et
forberedende tilbud.

Uanset hvor målrettet og tidlig en indsats, der iværksættes i grundskolen, så
ændrer det ikke ved, at de nye adgangskrav kan betyde, at en gruppe unge kommer i klemme. F.eks. fordi de ikke opnår
de fornødne karakterer til folkeskolens
afgangsprøve eller ikke består optagelsesprøven til den ungdomsuddannelse,
de har søgt. Et sommerkursus kan være
en mulighed for hurtig opkvalificering for
de unge, der har behov for (og er i stand
til) det. Hvor mange unge, der ender
med at komme i klemme, og hvilke veje
de kommer til at gå vides ikke. Uanset
hvad bliver de unge vigtige at følge.
Baggrund
Forsøgene med sommerkurser har været gennemført i perioden 2015-2016 i
henholdsvis 13 og 14 forskellige kommuner. Sommerkurserne har kunne
søges af unge, som har fået betinget
optag til en erhvervsuddannelse max ét
år efter de har afsluttet grundskolen.
Evalueringen kan læses her:
www.eva.dk/projekter/2015/betingetoptag-og-sommerkurser-pa-eud/hentrapporten/evaluering-af-sommerkurser
VEJLEDEREN
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MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Uddannelses-, beskæftigelsesog botilbud til unge med
særlige behov

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

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

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ;
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug;
og Motor- & Metal.
• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte
beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge,
der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
• Ressourceforløb
Scan koden og se film
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk
kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

EN SKOLE I BEVÆGELSE
Art of Dance
Billedkunst
Bordtennis
Challenge
Fitness
Fodbold
Foto og film
Golf
Gymnastik
Håndarbejde
Håndbold
Musik
Psykologi og filosofi
Svømning
Spansk
Træ og metal

HALVORSMINDE.DK
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Tronsø Efterskole & Fri Fagskole
TronsøSkolen, der i forvejen drives
som en Fri Fagskole, forventer med
en godkendelse fra ministeriet, at
blive en kombinationsskole der også
indeholder efterskole fra august
2017.

tiden skal være på et gymnasie eller
på en erhvervsuddannelse.
TronsøSkolen tilbyder skoleophold
– med 9. eller 10. klasse eller som
erhvervslinje indenfor følgende
retninger:

TronsøSkolen er et naturligt valg for
unge, der er nysgerrige på hvordan
en praktisk vej til ungdomsuddannelse kan forløbe, uanset om frem-

GOKART
For dig der i forvejen kører
gokart og ønsker at udvikle
dit talent og dyrke din interesse for gokart.

TEKNIK/AUTO
For dig der tænker på at
blive smed, mekaniker,
ingeniør, maskinoperatør,
elektriker, maskinmester
eller lignende.

•
•
•
•

Gokart
Teknik / auto
Heste – Tronsø Equestrian
Turisme, oplevelser
og gastronomi
• Landbrug
Kontakt skolen
og få en aftale
om rundvisning.

HESTE – TRONSØ
EQUESTRIAN
For dig der overvejer de hestefaglige uddannelser berider, ridepædagog, ridelærer/ træner, hestemassør - eller som talentudvikling for
dig, der dyrker konkurrence.

TURISME,
OPLEVELSER OG
GASTRONOMI
For dig der har interesse i oplevelses-/turistbranchen.

LANDBRUG
Efter et år på Erhvervslinjen har du
mulighed for at starte på Grundforløb 2
på en erhvervsuddannelse.

For dig der har interesse i landbruget, og er klar til et år, hvor
fagligheden er i højsædet.

Tronsø Parkvej 40 ı 7200 Grindsted
Telefon 75 32 07 22 ı mail@tronsoeskolen.dk
www.tronsøskolen.dk
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Vejlederprofilen

Tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

IT kvalificerer hans egen
og kollegernes vejledning
PROFILEN
Thomas Brosø har været
UU-vejleder siden 2009 og
ansat ved UU Sjælland Syd.
Han er 41 år, gift og har to
børn. Er uddannet folkeskolelærer og i gang med en
diplom i vejledning. Thomas
Brosø har i mange år arbejdet med IT, og i 40 procent
af hans arbejdstid løser han
opgaver omkring kommunikation og teknologi.
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Thomas Brosø bruger IT i den kollektive vejledning for at skabe dynamik, øge effektiviteten og
sætte gang i den gode dialog. Han lægger desuden
vægt på det kreative, som han synes er med til
hurtigt at skabe gode relationer til de unge. Et
stressnedbrud har desuden hjulpet ham til bedre
at forstå unge, der kæmper med angst
Eleverne behøver ikke lægge deres
smartphones væk, når de har kollektiv
vejledning med UU-vejleder Thomas
Brosø fra UU Sjælland Syd. Tværtimod
kan de forvente, at de skal bruge dem
aktivt. Det kan for eksempel være, at
de skal svare på en række spørgsmål,
hvor Thomas Brosø med det samme
samler svarene i et regneark på den interaktive tavle.
»Det skaber en god dynamik, når eleverne på denne måde med det samme
kan se både deres og andre elevers
svar, og det giver en god grobund for
den dialog, der er helt nødvendig for
at øge kvaliteten i den kollektive vejledning,« siger han. Thomas Brosø anvender også på andre måder IT. Det
kan være projektstyringsværktøjer,
som gør, at vejlederne og eleverne
kan overskue, at der er flere bolde i
luften på en gang. Det kan være værktøjer, der hjælper vejlederen og den
unge med for eksempel at holde styr
på praktikpladser.
»Jeg finder eksisterende værktøjer
og retter dem til, så de kan bruges i
vejledningssammenhæng,« siger han og
forklarer, at det både kan være i forhold til vejledningen af de unge, men

også kan være til intern brug for vejlederne.
»Jeg har for eksempel lige lavet en
helpdesk, hvor alle vejledere kan få
support til programmer eller udstyr.
Sekretariatsmedarbejderne kan samtidigt hurtigt overskue, hvem der ønsker
hjælp, hvem der handler på sagen, og
hvor langt man er kommet,« siger han
og tilføjer, at der ligger en effektivisering i meget af det, han laver.
»Vi behøver jo ikke alle sammen gøre
det samme,« siger han.
Godt at dele gode materialer
»Hvis jeg laver en præsentation eller lignende, deles det med de andre
vejledere. De enkelte kan så rette lidt
til og bruge det, de vil,« siger Thomas
Brosø, som synes, at alt for mange powerpointpræsentationer er teksttunge
og lidt søvndyssende at se på.
»Det er vigtigt, at de materialer, vi
bruger, appellerer til de unge og understøtter den gode dialog. Og jeg har
i hvert fald oplevet powerpoints, som
ødelagde min koncentration. Jeg tør
slet ikke tænke på, hvad de ville have
gjort ved de unge,« siger han og er optaget af at gøre tingene så simple som

Vejlederprofilen

Thoams Brosø er flere gange blevet opfordret
til at afholde workshops i forhold til brugen af
IT i vejledningen. For godt et år siden sagde
han ja til at gøre det ved et arrangement, som
eVejledningen afholdt.
»Det var en god oplevelse, og jeg fik mange
fine tilbagemeldinger, men jeg skal passe på
med at sige ja til sådan noget, fordi jeg er perfektionist, let kommer til at bruge for meget
tid på det og dermed risikerer at trigge mine
stresssymptomer,« siger han..

>>>
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// Det er vigtigt, at de materialer, vi bruger,
appellerer til de unge og understøtter den
gode dialog. Og jeg har i hvert fald oplevet
powerpoints, som ødelagde min koncentration,
og jeg tør slet ikke tænke på, hvad de ville have
gjort ved de unge.

muligt, at skabe materialer hvor et enkelt ord kan sætte mere gang i dialogen
end en tung tekst. Til kollegerne har
han udviklet et slideshow, der opererer
på flere niveauer og er delt i søjler. Er
man i gang med noget om uddannelsesparathed, kan man gå via den ene søjle,
og skal man arbejde med erhvervsuddannelserne, tager man en anden.
»På den måde indeholder slideshowet alt det, vi skal bruge i den kollektive
vejledning,« siger han. Også UU Sjælland Syds hjemmeside har han udviklet
og her haft fokus på, at den ikke kun er
et elektronisk visitkort, men reelt kan
anvendes i vejledningen både af brugerne og af vejlederne.
Glad for det kreative
Thomas Brosø er 41 år gammel og siden 2009 ansat som uu-vejleder. Han
er lige nu tilknyttet en stor skole i
Næstved. Aktuelt er 40 procent af
hans arbejde afsat til arbejdet med teknologi og kommunikation.
»Det har varieret lidt med den procentdel fra år til år,« siger han og fortæller, at han ikke er den store programmeringsnørd, men er optaget af
brugervenlighed. Af at gøre tingene let
tilgængelige og få dem til at se indbydende ud, så de appellerer til brugerne.
»Jeg kan godt lide at arbejde med det
kreative og at gøre tingene lækre,« siger han. Det betyder blandt andet også,
at han har indrettet sit kontor med sofagruppe, musik, billeder på væggene
og fokus på god belysning. Det skal
være med til at skabe en stemning, som
kan understøtte den gode dialog.
»Jeg spiller guitar og skriver musik, så
22
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der er også en guitar på kontoret, og
jeg giver gerne et nummer, hvis det kan
løsne stemningen,« siger han og synes,
at det kreative på mange måder gør det
lettere at få en god kontakt til de unge.
Nærvær vigtigt i vejledningen
Og netop den gode kontakt og den
konstruktive dialog er for Thomas
Brosø vigtigt i vejledningen.
»I den kollektive vejledning handler
det om at igangsætte den gode dialog.
Det skal materialerne hjælpe til med, og
succesen kan på sin vis måles på, hvor
meget eleverne taler, og specielt om de
snakker videre bag efter,« siger han. I
den individuelle samtale handler det om
at skabe en god relation, og her er det
vigtigt, at vejlederen er nærværende.
»I 2013 fik jeg et stressnedbrud, der
holdt mig helt væk fra arbejdet i fire
måneder. Det var en meget surrealistisk oplevelse,« siger han og fortæller,
at han jævnligt møder unge med stress
eller angst i vejledningen, og at hans
egne oplevelser gør, at han kan forstå,
hvad det er, de kæmper med.
»Det har gjort mig mere nærværende, og det har betydet, at jeg taler med
de unge om det, de står i, fordi jeg har
erfaringen med, at det er vigtigt at tale
om det, og fordi jeg har en lydhørhed
for de etiske udfordringer, der ligger i
de samtaler,« siger han
Fra lærer til vejleder
»Jeg har arbejdet med unge i hele mit
arbejdsliv, og den erfaring trækker jeg
helt klart på i mit vejledningsarbejde,«
siger Thomas Brosø. Han var folkeskolelærer, før han blev vejleder.

»Jeg har også været leder af en klub
i ungdomsskoleregi, og der havde vi
mange samtaler med de unge om livet
og om de udfordringer, det giver. Det
var nok det, der fik mig til at se mulighederne i vejledningsarbejdet,« siger
han og fortæller, at han også har en
halv diplom i vejledning.
»Jeg var midt i det, da jeg fik stressnedbruddet og er ikke kommet i gang
igen endnu, da jeg er lidt nervøs for,
hvordan det vil gå, men jeg skal have
gjort det færdigt,« siger han og tilføjer,
at han ser mange muligheder i gruppevejledning, men at det også kan være
udfordrende.
Passe på med stigmatisering
»Elementer fra gruppevejledning bruger jeg en del i den kollektive vejledning, hvor den er med til at aktivere
flere, og de unge kan drage nytte af hinandens erfaringer. Det er rigtig godt,«
siger Thomas Brosø, men er mere tilbageholdende med at bruge det i forhold til de ikke uddannelsesparate.
»Jeg bruger det ved samtaler, hvor
jeg ved, at emnerne er ”ufarlige”, såsom valg af brobygningsaktiviteter. Men
i forhold til de ikke-uddannelsesparate
vil samtalen let komme til at handle om
ting, som er mere personlige, og der
ligger en latent fare for, at man ubevidst kommer til at udstille nogle af de
unge, så de føler sig stigmatiserede,«
siger han og tilføjer, at han er glad for
variationen i arbejdet som vejleder,
hvor man både kan få lov til at fordybe
sig kollektivt med eleverne, men også
gennem dialog kommer tæt på en enkelte ung.

// Elementer fra gruppevejledning bruger jeg en
del i den kollektive vejledning, hvor den er med
til at aktivere flere, og de unge kan drage nytte
af hinandens erfaringer. Det er rigtig godt.

Tænder på udvikling
»Jeg kan godt lide kombinationen af at
møde de unge og at arbejde med teknologi og kommunikation,« siger Thomas Brosø, der tænder på udvikling,
når det vel at mærke handler om at
gøre ting bedre.

»Udvikling for udviklingens skyld er
ikke godt. Det er mere interessant at
se på, hvorledes vejledningsarbejdet
kan optimeres på en måde som gør det
bedre for kollegerne og understøtter
arbejdet med at skabe den gode dialog
med de unge,« siger han og fortæller, at

udviklingsarbejde ofte er en tidsrøver,
og at han specielt efter sit stressnedbrud er blevet meget mere opmærksom på at adskille arbejde og fritid.
»Når jeg laver noget, så går jeg gerne
”all in”, og det skal jeg lige huske, når
jeg takker ja til noget,« siger han.

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

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
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

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK
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3 x R anmelder

Tekst //
3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet. Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Ph.d. studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Norsk inspiration til
Uddannelse & job
Anmeldelse af antologien ’Utdanningsvalg –
Identitet og danning’.
Redigeret af Lars Gunnar Lingås og Unni Høsøien (2016). Gyldendal
Akademisk
Sikker Sex, at kunne færdes i trafikken,
samt at få kendskab til uddannelse og
job og reflektere over sig selv og andre
i forhold til det er tre centrale dimensioner i det at blive voksen og kunne
tage vare på sin tilværelse i samspil med
fællesskabet. De tre nævnte emner har
det det til fælles, at det er obligatorisk
for folkeskolen at undervise i dem, og
emnerne hedder i den sammenhæng
Sundheds- og seksualundervisning,
Færdselslære og Uddannelse og job
- U&J (den tidligere pendant hed Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering – UEA). Emnerne har
også det til fælles, at de ikke er tildelt
et selvstændigt timetal, men skal indgå
i undervisningen i de obligatoriske fag
gennem hele skoleforløbet. I denne anmeldelse vil vi nøjes med at se på det
sidstnævnte emne U&J.
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Med en optimistisk tilgang kan man
fremhæve, at U&J-emnet er for vigtigt
til at have et selvstændigt timetal. At
det er så centralt, at det netop kontinuerligt skal være til stede og komme
til syne i alle og ikke kun i ét fag. Med
en bekymret mine kan man forholde sig
til, at undersøgelser – godt nok af den
tidligere udgave af emnet, UEA – peger
på, at emnet ofte er underprioriteret
(Jensen, 2012), og at skole- og UUledere overvejende mener, at UEA bør
opprioriteres med et fast minimumstimetal, hvis man for alvor vil ændre på
den prioritering (Center for Ungdomsforskning, Pluss Leadership, & Epinion,
2012).
Det norske modstykke til U&J hedder Utdanningvalg. Det er værd at
hæfte sig ved, at Utdanningsvalg siden
2008 har været obligatorisk i skolen
med et tildelt timetal. Antologien ’Utdanningsvalg – Identitet og danning’ er
netop udgivet om dette vigtige fag. Bogens redaktører angiver dog, at faget
Utdanningsvalg – trods det selvstændige timetal – mange steder i Norge
stadig er i støbeskeen og fremhæver, at
det er deres håb, at bogen kan inspirere lærere og vejledere og stimulere
helhedsorienteret tænkning.

3 x R anmelder

I bogens indledning skriver redaktørerne, at ”Formålet med denne boka er
å vise at ungdoms utdanningsvalg ikke
bør reduseres til effektiv logistikk, der
ungdom skal vælge kvalifiseringsveier
i tråd med samfunners behov og egne
ønsker om ”å bli noe” i framtiden. Ungdommenes valg handler om noe mer.
De skal finne seg selv, forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal
evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere.”
Dannelsesmål i alle fag
Dannelsesmål for skolen er derfor helt
centrale og skal gennemsyre alle fag –
også Utdanningsvalg som fag (Lingås &
Høsøien, 2016, pp. 11–12). Dette formål harmonerer med det, som mange
UU-vejledere og lærere, der arbejder
med U&J, er optaget af i Danmark i
øjeblikket, nemlig hvordan vi i U&J
og i kollektiv og individuel vejledning
kan arbejde med at skabe muligheder
for karrierelæring og facilitere karrierelæringsprocesser. Bogen er således
yderst interessant også i en dansk sammenhæng.
Bogens første del handler om karrierelæring. Andreasen udfolder i første
kapitel, hvordan faget Utdanningsvalg
kan bidrage til læring og udvikling for
eleverne. Hun kommer også ind på
kønsperspektiver i karriereundervisning og -vejledning. I Kapitel 2 præsenterer Thomsen og Skovhus forskellige
begreber, som knytter sig til arbejdet
med karrierelæring og diskuterer deres betydning og forbindelser mellem
dem. Haug analyserer, med afsæt i en
forståelse af et samfund der kontinuerligt ændrer sig på måder, som vi ikke
kan forudsige, hvordan frihed både kan
være positiv og opleves som et tyranni.
Og hvordan vi med afsæt i begrebet
positive uncertainty kan arbejde med
usikkerhed på en positiv måde
”Å være sikker på at det usikre finnes, gjør at du kan møte det usikre på
en sikrere og mer positiv måte.”
I kapitel 3 trækker Aagre linjer til
John Deweys læringsteori ’Learning
by doing and reflection’ og udfolder,
hvordan en erfaringsbaseret læring er

relevant i forbindelse med karrierelæring i dagens skole. Antologiens første
del afsluttes af Kjærgårds beskrivelse af
udviklingen i uddannelsespolitiske diskurser i et samfundsperspektiv. Dette
sætter faget Utdanningsvalg og karrierevejledning i skolen i dag ind i en
bredere historisk og samfundsmæssig
kontekst.
Del to handler om identitetsudvikling
og dannelsesprocesser. I kapitel 6 viser
Asplin og Lingås, at filosofiske og eksistentielle refleksioner ikke kan eller
bør løsrives fra unges arbejde med karrierevalg. De giver forslag til, hvordan
sådanne refleksioner kan indgå i en helhedsforståelse af faget Utdanningsvalg.
Brenna placerer i kapitel 7 Norge
som en del af det globale migrationsbillede. Hun belyser mangfoldighed
som et komplekst begreb og drøfter,
hvordan flerkulturel identitet og kompetence kan være en berigelse. Pirelli
drøfter herefter, hvordan samfundet i
bekymrende grad kategoriserer mennesker, og hvordan en overdreven kategorisering kan virke ekskluderende,
mens det vi har behov for er accepterende og inkluderende rammer for
unges identitetsudvikling. I kapitel 9
rettes opmærksomheden mod resiliens. Skoleforskeren Heggen diskuterer
herefter en af de store skolepolitiske
udfordringer, som godt arbejde med
karrierelæring i grundskolen måske
kan forebygge, nemlig frafald fra ungdomsuddannelser. Han problematiserer nogle af de fremherskende opfattelser af dette problem ved at drøfte
udfordringerne på både individ- og systemniveau.
Antologiens afsluttende del handler
om relationer og refleksioner – vi bliver aldrig færdige med at søge at virkeliggøre det gode møde mellem skolen,
vejledningen, ansatte, eleverne og verden. Kapitel 11 diskuterer betydningen
af gode relationer mellem lærer og elev
og drøfter relationsperspektivet i lyset
af, hvordan læreren udvikler sin relationskompetence. I det følgende kapitel
følger Lingås op på dette og diskuterer
professionsetikkens betydning, når lærer og vejleder møder unge, der skal

udvikle karrierekompetence. Kversøy
fremhæver i kapitel 13 vigtigheden af
at skabe rum for refleksion – hun taler
for, at lærerne skal understøtte, at eleverne reflekterer selv men også skabe
mulighed for, at de kan være hinandens
refleksionspartnere. I det afsluttende
kapitel taler Høsøien for, at potentialet i faget Utdanningsvalg skal udnyttes,
så eleverne bliver rustet til at mestre
livet. Og hun fremhæver, at lærerne,
som skal undervise i faget, har behov
for kompetence inden for området.
Godt afsæt for U&J
Som det fremgår, så er der en masse
interessante tekster at gå i gang med
at læse og drøfte med kolleger og måske især som grundlag for drøftelser
mellem lærere og vejledere. De mange
kapitler i bogen gør det muligt at vælge
noget, som er relevant, og kapitlerne
er på 15-18 sider. Bogen er let tilgængelig og overskuelig at læse – og det
norske går nemt.
For at vende næsen hjemad igen vil
vi nævne, at Undervisningsministeriet
i øjeblikket er ved at skabe en samlet
oversigt over inspirations- og vejledningsmateriale til lærere, vejledere,
pædagoger, kommunalforvaltning samt
skoleledere, der skal styrke udskolingen i folkeskolen. Materialet skal være
frit tilgængeligt på EMU.dk (Danmarks
læringsportal). Vi glæder os til at dykke
ned i den reviderede EMU. Og ind til
den er tilgængelig, foreslår vi, at man
dykker ned i Utdanningsvalg-antologien. Den giver en god baggrund for, at
lærere og vejlederes samarbejde om at
udvikle Uddannelse- og jobaktiviteter
for eleverne.

Referencer
Center for Ungdomsforskning, Pluss Leadership, &
Epinion. (2012). Kortlægning af UEA-aktiviteter i folkeskolen. København: Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret
Jensen, M. B. (2012). Vejledning som holdsport - survey blandt landets UU-ledere. DEA
Lingås, L. G., & Høsøien, U. (Eds.). (2016). Utdanningsvalg - identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
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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.

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

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

Flere
studiepladser i
Aalborg
Aalborg Universitet vil fremover hæve antallet af studiepladser på lægestudiet fra 100 til 150. Initiativet kommer
i kølvandet af lægemanglen i Nordjylland. Samtidig indføres en regel om, at lægestuderende skal gøre deres uddannelse færdig, hvor de er startet.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby advarer dog i Politiken om at tale om stavnsbåndets genindførsel.
»Vi lever i et lille land, og de unge skal være mere mobile. En amerikaner griner jo ad os, når vi taler om rekrutteringsudfordringer på grund af afstandene. De er jo vant
til langt større afstande. De yngre læger skal se muligheder, for de kommer til et område hvor de får praktiske
erfaringer. Så jeg håber, de i høj grad vil se det som en
mulighed.«

Foto: Colourbox
“De Frafaldne” har premiere den 11. februar
og spiller frem til 4. marts på Holbæk Teater.

De Frafalde – hvor falder de hen?
Det skorter ikke på overskrifter om frafald på ungdomsuddannelserne. Hvad kan der gøres for at forhindre det? Hvad
koster det samfundet? Nu kommer de frafaldne i fokus I musikforestillingen “De frafaldne” på Holdbæk Teater.
Musikforestillingen De Frafaldene giver ordet til dem, der
ikke klarer sig igennem i første hug og ikke bare skøjter afsted på livets lykkelige landevej. Hvorfor dropper de ud? For
selvom vi måske er verdens lykkeligste folkefærd, er det de
færreste af os, der går den lige vej igennem livet.
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Med forestillingen sætter Holbæk Teater fokus på et emne,
der har været en varm kartoffel i mange år.
Ideen opstod, da det kom frem, at Vestsjælland, har Danmarksrekord i frafald på ungdomsuddannelserne.
»Kort tid efter fandt vi Ungdomsbureauets udgivelse ”De
Frafaldne”, som netop sætter fokus på de personlige beretninger af kød og blod bag de store politiske armbevægelser,
tal, analyser og statistik. Og det såede kimen til det, der om
ganske kort tid er en musikforestilling,« fortæller teaterleder Brian Kristensen.

DANSK, MATEMATIK, FAGLIG
OPFRISKNING, NY START

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART
FORÅR 23 uger (start januar) + EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk – Ring 97 18 45 45
Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
15036_ann_vigiveraldrigop.indd 1

>
>
>
>
>

Ta’ 9. & 10. klasse på

02/02/15 15.24

DIN eFTerSkole I AArhuS
Design & Stuff
Basketball
Mad & Gastronomi

>

Hør også om
Erhvervslinjen
for unge fra 1
6–20 år

Idræt- & Friluftsliv
International

RISSKOVEFTERSKOLE.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf 8617 8511 • risskovefterskole.dk
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NAVIGATOR
STU-TILBUD FOR DØVE OG HØREHÆMMEDE MELLEM 17 OG 30 ÅR

* Navigator er et STU-tilbud for unge døve og hørehæmmede mellem 17 og 30 år
* Vi lærer eleverne at lave mad, vaske tøj og bo i egen lejlighed på Navigator Campus
* Vi samarbejder med skoler og virksomheder og tager udgangspunkt i praktisk læring
* Vi vejleder og støtter eleverne, så de udvikler sig fagligt, personligt og socialt
* Vi giver eleverne de redskaber, der skal til for, at de kan træffe det rigtige uddannelsesvalg
Castberggård

Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf: 76587317
Mail: hj@cbg.dk
www.cbg.dk/navigator

Personlig udfoldelse,
fælles glæde og faglig stolthed

STU

Din uddannelse
- din fremtid
Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4041 0397 | Ringsted 4027 9111
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600
Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på
www.gladfagskole.dk og se hvad vi kan tilbyde.
Følg os også på facebook og instagram
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Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation,
tv, køkken, design og pedel.
Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

eftertanken

Tekst //
ANN CHRISTENSEN
b est yr el sesmedlem i DANMAR K S VEJLEDERFORENING ,
EF TERSKOLEL ÆRER OG VEJLEDER

SKAM
For et par måneder siden deltog jeg i konferencen ”Togetherness as motivation” arrangeret af Friskoleforeningen,
Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole. Konferencen
var international med deltagere fra 19 nationer. Temaet og
det store fremmøde slog atter en gang fast, at der er interesse i den store verden for dansk skoletradition, her specifikt
de frie skoler. Blandt de inviterede keynote speakers vender
jeg i tankerne stadig tilbage til særligt to: professor Thomas
Ziehe (Tyskland), som forsker i ungdomskulturer og Carolyn
Jackson (England), ligeledes professor med forskningsområdet køn og uddannelse.
Ziehe talte om de velkendte fænomener i vores senmoderne
kontekst: Refleksivitet, formbarhed og individualisering og
de dermed forbundne dobbeltheder – når alt står til selvrefleksiv forhandling, og når alt er formbart, kan alt også være
potentielt bedre. Friheden, som formbarheden kan give,
medfører dermed også et øget ansvar og en iboende følelse
af at opnå for lidt. Jo flere muligheder og jo mere frihed,
desto større oplevelse af en manglende fast grund. Hvor man
tidligere spurgte sig selv ”er dette tilladt?”, spørger individet
i dag i højere grad ”er dette relevant for mig?” Og som delvis
følge heraf mener Ziehe, at skyld er afløst af skam. Skylden
knytter an til hændelsen/handlingen – at gøre noget forkert,
hvor skam knytter an til væren – at være forkert.
Carolyn Jacksons forskningsområde omfatter bl.a. det, hun
benævner ”Fears of failure”. Benævnelsen taler næsten for
sig selv og omhandler da også, hvordan frygten for at fejle
– i denne sammenhæng akademisk, men det sociale aspekt
knytter stærkt an hertil – står i vejen for læring og kan aflæses i adfærden hos visse elever på grundskoleniveau i form
af en række forsvarsmekanismer, som alle har til formål at
beskytte selvværdet.
Hun forsker i en engelsk skolekontekst med intensivt fokus
på målstyret undervisning, karakterer, nationale test, (selv)
evaluering, konkurrence mm. og ser netop dette konkurrenceprægede præstationsmiljø som roden til problematikken.
Hun peger på nødvendigheden af opdyrkelse af et co-operativt, læringsorienteret klima, som inviterer til udforskning,
at lære gennem fejl, samarbejde og anprisning af bestræbelse
og umage fremfor karakterer og måling.

I de seneste par måneder er jeg blevet opmærksom på, hvor
meget begrebet skam fylder i mediebilledet. Der er naturligvis den norske serie af samme navn, hvor begrebet ligger
som en understrøm, der reflekterer ungdomslivet i alle dets
aspekter. I seriens tilblivelsesproces fandt forfatteren via interviews med piger i målgruppen frem til præstationspres
som det altoverskyggende tema. Og det gælder alle parametre: skole, udseende, fritidsaktiviteter, kærester og venner, job. Ikke alene vil de gerne præstere bedst muligt, det
skal frem for alt dokumenteres på de sociale medier. At ville
præstere bedst muligt er ikke nødvendigvis en dårlig ting,
men netop dokumentationstrangen (og -tvangen) åbner for
nogle ubehagelige mekanismer, når der ikke er overensstemmelse mellem den oplevede virkelighed, det reelle selv og
selvfremstillingen, det ideale.
Også i relation til arbejdslivet er der forsket i begrebet
skam. Cand.scient.pol. og ph.d. Pernille Pedersen påviser i
sin forskning en sammenhæng mellem stress og skam. Skam
bidrager til en usikkerhed, som får os til at gøre os umage,
men skamfølelsen kan også blive skadelig og gøre os syge.
Arbejdet er blevet vores identitet, og vi står sårbart over for
de store forandringer, ethvert arbejdsliv er præget af. Hun
ser skam som en variant af social angst, at skam relaterer
til angsten for at blive afsløret i ikke at leve op til det, som
kræves, og hun ser to skamformer: præstationsskam og relationsskam. Den første handler om angsten for at præstere
under idealet i forhold til konkrete arbejdsopgaver, og sidstnævnte knytter an til samarbejdsvanskeligheder. Hendes
vurdering er, at medarbejdere og ledere, som får et sprog
for skam, kan opbygge kulturer, hvor skammen mindskes.
Pernille Pedersen slår bl.a. til lyd for en genopdagelse af fællesskabet og de gode relationer.
Jeg er ikke i tvivl om, at en dybere indsigt i begrebet skam
og dens mekanismer kan åbne for nye forståelser af unges
motiver og handlemåder. Hvordan kan man f.eks. forstå motivation for læring, uddannelses- og erhvervsvalg, frafaldsproblematikker og generelt ondt i livet i lyset af begrebet
skam? Tilbage står desuden det evige spørgsmål: Hvad kan vi
gøre? Jeg tænker, at vi ikke kommer uden om begreber som
nærvær, fællesskaber og det hele menneske. Togetherness.
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Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand
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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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