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TEKST //
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Fokus på professionen
D

ette er mit første Formandens hjørne, idet jeg blev valgt
som ny formand på Danmarks Vejlederforenings generalforsamling i november. Så goddag til jer alle. Jeg er stolt
over at blive betroet denne opgave, og jeg glæder mig meget
til at repræsentere foreningen og være med til at bringe vejledningen på dagsordenen.
Der skal lyde en stor tak til Carla Tønder Jessing for hendes
store indsats som formand over
de sidste år.
På generalforsamlingen kom
der også nye medlemmer på
nogle af bestyrelsesposterne. Bestyrelsen består af medlemmer,
der repræsenterer en bred vifte
af vejledningsområder.
Da jeg valgte at stille op til bestyrelsen for to år siden, var det
fordi jeg var stolt af min profession og gerne ville være med til at
præge området. Jeg er stadigvæk
stolt og vil stadigvæk gerne præge området. Noget af det, der
er vigtigt at have fokus på, er en stærk vejlederidentitet. Der
sker meget på området, og det kræver en stærk professionsidentitet at sikre fokus og kvalitet i det arbejde der udføres.
På et arbejdsmarked i stor udvikling er der behov for, at

alle har adgang til professionel vejledning gennem hele livet. Både i den tidlige valgproces, i forhold til videreuddannelse, men også for at fastholde og give plads til så mange
som muligt på arbejdsmarkedet. Som forening skal vi have
fokus på, at alle får denne adgang til livslang vejledning. Vi
skal sørge for, at der gøres opmærksom på behov og rammer
for vejledningen. Dette gør vi bl.a. gennem at afgive høringssvar, deltage i rådgivnings- og arbejdsgrupper og gennem artikler
i dette blad.
En af de ting, jeg er optaget af,
er de unges trivsel. Jeg synes desværre, at jeg gennem mine 15 år
som vejleder har oplevet, at de
unge føler sig mere og mere presset. Det optager mig, hvad vi som
vejledere kan gøre for disse unge
mennesker og for at lette presset
fra deres skuldre. Det optager mig
også, hvorfor presset er så stort,
og om der kan gøres noget fra systemets side for at ændre
denne tendens.
Jeg glæder mig til et fremtidigt godt samarbejde med jer
som medlemmer af Danmarks Vejlederforening og med alle
vores samarbejdspartnere.
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Perfekthedskulturen påvirker studerende
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»Det kan være jeg også lufter en forude12
i virksomhederne.
mer i vores uddannelsesdom. Men jeg synes kvinder er rigtig
Med vores analyse får
system sammen med køn.
viser,
at ogVi
Mange ufaglærte mangler motivation
er meget bekymrede over, at næsten
gode
til en god kundetakt
går mere
vi viden om,Statistik
hvilke elever,
Derfor foreslår vi en Tal
kønskom-fra Danmarks
op i detaljerne, så kunden får et godt
som har svært ved at finde en
mission, som skal se på, hvordan vi
er overrepræsenteret
medDerfor
13har vi også
for uddannelse. Chefkonsulent Michael
dobbelt
så mange mænd som kvinder
slutprodukt.
brug
praktikplads.
Vi kan eksempelvis se,
kommer nogle af dissekvinderne
kønsproblemer
for kvinderne i erhvervsfagene,« siger
at kvinder på visse områder har noget
til livs,« siger Brian Mikkelsen.
Trine Callesen, der dog er bange
for det
sværere ived
at finde en praktikplads
procentpoint
gruppen
af erhvervsskoAndersens nye bog ”VEU-håndbogen”
ingen
uddannelse får.
har lange udsigter.
end mænd,« siger Kasper Marc Rose
Piger får ikke praktikplads
»Det vil jo for det første kræve nogle
Nielsen, der
i Danmarks
Men nogle af løsningerne
ligger må- uden
giver et overblik over mulighederne.
leelever
ener fuldmægtig
praktikplads.
kvindelige rollemodeller som kan proStatistik.
ske også hos erhvervene selv. For selv
de piger, som har valgt en erhvervsuddannelse, kan have svært ved at få fodfæste gennem en praktikplads. Tal fra
Danmarks Statistik viser, at kvinderne
er overrepræsenteret med 13 procentpoint i gruppen af erhvervsskoleelever

For eksempel er tømrerfaget præget
af stor kønsulighed. Blandt tømrerelever i virksomhedspraktik udgjorde
mændene således 98 procent.
Tømrermester Trine Callesen ser en
stor fordel i at få flere kvinder ind i byg-

movere faget, men det kræver også at
virksomhederne selv ændrer holdninger. Jeg har foreslået, at et af optagelseskriterierne i Dansk Byggeri kunne
være, at man holdt et møde med nye
virksomhederne for at synliggøre vi-
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Bekymring for fagligheden
i ny ungeindsats

Carla Tønder Jessing gik af som formand.

Den kommunale ungeindsats, hvor UU-vejledninger,
jobcentre m.fl. sammenlægges, udfordrer flere steder vejlederfagligheden, sagde Carla Tønder Jessing i sin sidste
formandsberetning for Danmarks Vejlederforening.
»Vi følger, hvad der sker rundt i kommunerne, fordi vi
er bekymrede for, at vejledningsfagligheden kan blive
mere uklar, når vejledningsopgaven blandes med andre
faggruppers opgaver. Desuden bliver UU Danmark en del
af Kommunernes Landsforening fra 1. januar 2020, så UUvejlederne derefter ikke har en egen, uafhængig organisation. Vi hilser det dog velkomment, at ekspertisen på ungdomsvejledningsområdet bevares, om end i et nyt regi,«
sagde Carla Tønder Jessing.
Hun hæftede sig også ved, at der er kommet forskellige
gode meldinger fra regeringen og støttepartierne, som vedrører uddannelses- og delvist også vejledningsområdet.
»For det første, at det såkaldte omprioriteringsbidrag,
det vi sige 2-procents besparelserne på uddannelse skal
afskaffes. Det er på høje tid. Besparelserne har været dybt
skadelige for både elever og undervisere. Desværre ser det
ikke ud til, at der bliver tilbageført midler til sektoren, og
vi ved endnu heller ikke, om Studievalg Danmark bliver
fritaget. Vi har været i kontakt med uddannelsesordførere og minister herom,« lød det fra formanden, der også
glædede sig over, at at uddannelsesparathedsvurderingen
skal ændres:
»UPVen har givet en del bøvl. Vi håber, at ændringerne,
når nu UPVen ikke afskaffes, bliver udformet, så UPVen
faktisk bliver en hjælp for de unge og ikke medfører stigmatisering og håbløshed for de unge. Som den er i dag, er
den dybest set en vurdering af de unges sociale og personlige kapital.«
Carla Tønder Jessing har været formand for Danmarks
Vejlederforening siden 2017 og afløses nu af Karina
Meinecke. Mød den nye formand på side 18.
4
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Sådan får vi
flere unge med
kokkehuer og
værktøjsbælter
Hvis de unge aldrig har prøvet at have en hammer i hånden eller lavet mad, kan vi da ikke forvente, de vælger en
erhvervsuddannelse. Det var et af budskaberne fra en konference i Vejle om praktisk-faglighed arrangeret af Frie Fagskoler. Frie Fagskoler tager nu udfordringen op ved at sende folkeskolens ældste klasser på praktisk-faglige kostskole-camps
for at motivere unge til at få interesse for praktiske fag. Projektet er støttet med 3,5 mio. kr. af Nordea-fonden.
Behovet for håndværkere, kokke, sosu-assistenter og unge
i spil og it-branchen har aldrig været større. Eksperter og
politikerne har talt om det i en årrække, og selvom der fra
politisk side er iværksat en række initiativer, er der ikke for
alvor rykket noget på tilgangen til erhvervsskolerne. Men de
Frie Fagskoler har en lang tradition for at få unge motiveret
via praktisk undervisning og udvikler løbende nye undervisningsforløb, som skal få flere til at vælge og gennemføre
en erhvervsuddannelse.
En af paneldeltagerne på konferencen, værkfører Poul
Guldager Nielsen fra Autohuset Vestergaard i Grindsted,
kender alt til rekrutteringsudfordringer:

Frie Fagskoler har fået støtte fra Nordea-Fonden til at gøre flere interesserede i de
praktiske fag. Billedet stammer fra undervisningen på Tronsø Fri Fagskole.

»Jeg har akut brug for lærlinge, vi har svært ved at rekruttere mekanikere, og derfor er vores samarbejde med Tronsø
Fri Fagskole vigtigt. Frie Fagskoler uddanner unge mennesker, som ved, hvad det vil sige at arbejde på et værksted og
ha’ fingrene nede i en motor.«
Han fortsætter: »Tiderne er skiftet, før i tiden fik vi knallertdrengen i lære, men i dag spiller drenge computer i stedet for
at køre knallert.«

SIDEN SIDST

UU DANMARK
bliver ny enhed
i KL

”Kunsten at
håndtere sårbare
ungdomsliv”
Det er titlen på en håndbog udgivet på baggrund af en vellykket
fireårig indsats for sårbare unge i Randers. Projektet kaldet MyWay
har modtaget støttet fra VELUX FONDEN og er evalueret af de to
forfattere til bogen Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
og har indtil nu haft deltagelse af ca. 150 unge 15-25-årige, som har
været ramt af mistrivsel. Bogen kan gratis downloades fra Randers
Kommunes hjemmeside.

Vejle gør det nemt at
finde erhvervspraktikanter
Virksomheder kan nu nemt og enkelt finde erhvervspraktikanter på www.elevpraktik.dk. Sitet er åbent for hele
landet og gratis for både virksomheder og skoleelever i
Vejle Kommune.
Baggrunden for initiativet er, at når de ældste skoleelever oplever på egen krop, hvor mange spændende karrieremuligheder der er i en erhvervsvirksomhed, er der
større chance for, at de vil vælge en erhvervsuddannelse
senere hen.

1. januar 2020 etablerer KL ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’, som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning. Dermed lukker UU DANMARK ved udgangen af
2019 som en konsekvens af ungevejledningens nye organisering i kommunerne.
Den nye virkelighed med kommunale ungeindsatser
gør dog ikke behovet for at understøtte vejledningsindsatserne i kommunerne mindre. Derfor etablerer KL Enheden for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK). Enheden vil bygge på UU DANMARKS
sekretariat og netværk og videreudvikle UU DANMARKs
kompetencer og faglige understøttelse af vejledningsopgaven i sammenhæng med KL’s øvrige aktiviteter.
Formand for UU DANMARK Anders Ladegaard ser
også frem til, at der kan komme endnu mere skub på
samarbejdet om de vejledningsorienterede indsatser:
»Vi er meget glade for og stolte over, at KL ønsker at bygge
videre på UU DANMARK’s erfaring og kompetencer i forhold til en stærk og tydelig vejledningsfaglighed, udvikling
af nye indsatser og metoder og et omfattende, tværgående
samarbejde. Som en enhed i KL bliver der et stærkt afsæt for
at styrke vejledningsopgaven og bistå de enkelte kommuners
vejledningsfaglige arbejde som rygrad i de kommunale ungeindsatser,« siger Anders Ladegaard.

>> Nye tal fra Børne- og
Undervisningsministeriet viser,
at der i 2018 var mere end
45.000 unge i alderen 15-24 år
uden tilknytning til uddannelse
eller arbejdsmarkedet. Det
svarer til omkring hver 15. ung.
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TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Voksenuddannelse
rammer fortsat socialt skævt
Mange ufaglærte mangler motivation og viden om mulighederne i
voksen-efteruddannelsessystemet. Ny bog peger på, at vejledningen
kunne spille en langt større rolle

S

elvom flere hundrede tusinde voksne hvert år deltager i
voksen-efteruddannelsesmulighederne, og virksomhederne anslået bruger 15 milliarder årligt på efter- og videreuddannelse, så er området stort set uden for det politiske
fokus i uddannelsesdebatten. Hertil kommer at vejledningstilbuddet på voksenområdet fremstår både fragmenteret og
snævert uddannelsesorienteret i sin tilgang til vejledning,
selvom der er behov for bredt at opkvalificere den voksne befolknings almene kompetencer.
Det fremgår af chefkonsulent Michael Andersens nye bogudgivelse ”VEU-håndbogen”, der giver et samlet overblik
over muligheder og udfordringer i Voksenuddannelsessystemet. Han peger på, at manglende kendskab til mulighederne i VEU-systemet er en barriere for, at en større del
af den voksne befolkning deltager i uddannelsesaktiviteter,
der kunne løfte dem både fagligt og i de basale færdigheder
i læsning og regning, som en stor del af befolkningen fortsat
mangler.
Michael Andersen, der er chefkonsulent ved Danmarks
Evalueringsinstitut, svarer her på ti spørgsmål i forbindelse
med bogudgivelsen.

_01

Hvad er de største udfordringer
»Mange voksne har svage basale færdigheder og især de
kortuddannede har ofte manglende motivation for uddannelse. Desuden kunne vi godt have brug for et stærkere fokus på realkompetencevurderingen, for man lærer jo mange
steder i livet, og det kunne man i højere grad anerkende i
uddannelsessystemet.
Desuden er det vigtigt med voksenpædagogiske miljøer på
uddannelsesstederne. Nogle steder blander man voksne og
unge, for eksempel på erhvervsskoler og VUC’er, men der er
forskel på, hvilke behov man har, når man er helt ung eller
hvis man er voksen og har familie. Hvis den voksne oplever,
at miljøet ikke matcher behovet, så kan det være mindre at6
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traktivt at deltage,« siger Michael Andersen, der med ”VEUhåndbogen” ønsker at bidrage med overblik over et VEUsystem, som for mange kan virke uoverskueligt.
»Der er grundlæggende meget godt at sige om VEU-systemet, men det kunne bruges mere og bedre end det gør i dag
og det kunne hænge bedre sammen.«

_02

Hvad er status for VEU?
»På den ene side har voksen-efteruddannelsesområdet aldrig
været vigtigere end i dag, for der er et stort behov. Men vi ser
samtidig udfordringer i forhold til, at det er blevet et svært
overskueligt system. Der er behov for, at det bliver lettere at
danne sig et overblik over mulighederne. Så aktuelt ser vi
en række kritiske tendenser i systemet, for eksempel at der
på nogle områder er faldende aktivitet, hvilket står i stærk
modstrid med, at vi har et stort behov for voksen og efterdannelse.«

_03

Hvordan vil du sige, at VEU har forandret sig gennem tiderne?
»Det har udviklet sig gradvist over de sidste 50 år fra at være
et meget differentieret tilbud til primært ufaglærte med
AMU-kurser og mere almen undervisning i VUC-regi, til at
vi i dag har et samlet VEU-system med uddannelser på alle
niveauer. Så vi står et helt andet sted i dag. Men der er fortsat åbenlyse udfordringer med at få systemet til at hænge ordentlig sammen og gøre mulighederne synlige for dem, der
skal bruge tilbuddene.
Desuden er der et stort behov for at få erhvervsuddannelsestilbuddene og den mere almene undervisning til at spille
bedre sammen. For vi ved, at en stor del af den voksne befolkning, nemlig hver sjette, har svage læsefærdigheder. Mange
af dem holder sig tilbage fra uddannelse, fordi de har svage
læsefærdigheder. Derfor er der et stort behov for, at man
håndterer deres udfordringer omkring svage læsefærdighe-
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>> Vejledningssystemet for
voksne er ret fragmenteret og
forudsætter, at den voksne er
relativt afklaret på forhånd.
MICHAEL ANDERSEN,
FOR FAT TER OG CHEFKONSULENT

der, for at de kan få udbytte af efter- og videreuddannelse.«

_04

I din bog skriver du, at hele området har udviklet sig fra et fokus
på folkeoplysning til i højere grad at fokusere på arbejdsmarkedets
behov. Er det godt eller skidt?
»Jeg kan konstatere, at der siden årtusindeskiftet er kommet et klart og stærkere fokus på arbejdsmarkedets behov,
hvor det at medarbejderne skal udvikle og vedligeholde sine
erhvervsmæssige kompetencer er i centrum. Det er svært at
sige, om det kun er godt eller skidt, for vi lever i global økonomi, hvor virksomhederne hele tiden skal konkurrere på et
globalt markedet. Derfor er de afhængige af medarbejdere
med stærke kompetencer. I den forstand giver det god mening med et erhvervsrettet fokus på uddannelse. Men det er
ikke godt, hvis vi glemmer, at der er behov for, at alle voksne
skal være i stand til at deltage i demokratiet og samfundslivet. Og det kan for eksempel være svært, hvis man ikke kan
læse. Så vi har stadig et behov for almen dannelse og udvikling af almene færdigheder, som for eksempel det at kunne
læse.«

_05

Voksenuddannelse var senest på dagsordenen ved trepartsforhandlingerne i 2017, men ellers synes det som om, at området ikke fylder
ret meget i den uddannelsespolitiske debat?
»På trods af hvor mange hundrede tusinde mennesker, der
hvert år deltager i voksen-efteruddannelse, er der en tendens
til at både medier og politikere interesserer sig langt mere
for folkeskolen og gymnasierne. Det giver en stor skævhed i
uddannelsesdebatten, hvilket kan virke noget mærkeligt, når
vi har så store udfordringer, for eksempel i form af at hver
sjette voksne har svage læsefærdigheder. Mit håb er, at bogen
kan være med til at synliggøre VEU-området som et vigtigt
uddannelsesfelt.

Men også forskerverden har et ansvar for, at VEU ikke
fylder mere. Der er ikke så megen forskning i voksenuddannelsesområdet som for eksempel på folkeskoleområdet.
Samtidig er det et dilemma, at vi lever i en tid præget af vidensinflation, hvor der hele tiden kommer nye rapporter og
undersøgelser. Men hvor vi let mister overblikket, fordi vi
ikke får sat den ny viden ind i en større sammenhæng. I min
bog har jeg et historisk kapitel, hvor jeg kan se, at mange af de
udfordringer, vi havde for 10 og 20 år siden, dem har vi også
i dag. Så min opfordring er, at man tænker sig om en ekstra
gang, også politisk, inden der gribes til de første og bedste
nye løsninger.«

_06

Ved vejlederne nok om VEU-systemets muligheder?
»Der er efterhånden gode muligheder for, at vejlederne kan
blive klædt godt på med viden, men da EVA lavede en undersøgelse om jobcentrenes vejledning af ufaglærte ledige,
kunne man konstatere, at flertallet oplever, at de ikke vejledt
om muligheden for uddannelse og opkvalificering til at blive
faglært. Ifølge lovgivningen skal der faktisk være fokus på
både jobrettet uddannelse og job, men det er ikke alle rådgivere på jobcentrene, som er uddannet i at give uddannelsesvejledning eller nødvendigvis har et godt overblik over
VEU-systemet.«

_07

Hvordan står det overordnet til med voksenvejledningen?
»Vejledningssystemet er ret fragmenteret og forudsætter, at
den voksne er relativt afklaret på forhånd. Desuden er meget
af vejledningen ikke institutionsuafhængig. Disse forhold
er ikke optimale for brugerne. Ser vi bort fra det nye voksenvejledningstilbud fra e-vejledningen, så foregår meget
vejledning på de institutioner, der også udbyder bestemte
uddannelser. Det betyder, at der kan være en tendens til, at
der i høj grad vejledes til de uddannelser, der udbydes det >>>
VEJLEDEREN
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pågældende sted, mens der måske er knap så meget fokus
på borgerens egentlige behov og måske knap så meget viden
om, hvad andre uddannelsesinstitutioner kan tilbyde.«

_08

Hvad mener du om det nye digitaliserede vejledningstilbud hos evejledningen til de voksne?
»Jeg tænker e-vejledning er godt tilbud især til dem, der er
afklarede og indstillede på at kommunikere digitalt. Men vi
skal ikke glemme, at der er en stor gruppe voksne, som ikke
er fortrolige med digital kommunikation og ikke afklarede i
forhold til uddannelse. For dem kan det virke uoverskueligt,
og de skal også selv søge e-vejledningen for at få hjælp. Det
sidste kan være en stor barriere, for vi ved, at mange ufaglærte mangler motivation til uddannelse. Derfor opsøger de
ikke nødvendigvis selv vejledningen.«

koble vejledning med afklaring og realkompetencevurdering
tættere sammen. Man kunne forestille sig, at der i større byer
fandtes en lokalitet, hvor den voksne kunne komme ind fra
gaden og blive afklaret i forhold til både job og uddannelse,
få vejledning om uddannelsesmuligheder og påbegynde en
realkompetencevurdering, der kunne give merit i uddannelsessystemet. Et sådant system ville koste nogle penge, men
i et samfund hvor uddannelser hurtigere bliver forældet, er
der et stigende behov for at styrke hele karriere- og erhvervsvejledningen for voksne livet igennem.«

_09

Hele tankegangen om voksen-efteruddannelse er vel også et ønske
om at mindske ulighed i uddannelse, men lykkes det godt nok med
de forhold, du her har skitseret?
»Der er fortsat stor social skævhed og stor forskel på i hvilket
omfang man bruger VEU-systemet. Jo mere uddannelse folk
har i forvejen desto mere motivererede er de for at deltage.
Så der skal noget særligt til for at gøre tilbuddene attraktive
for dem med meget lidt uddannelse, og for at få dem med
svage basale færdigheder til at søge kurserne. Foruden fokus
på vejledningen, tror jeg at det er vigtigt at HR-afdelinger,
ledere og tillidsrepræsentanter i virksomhederne både har
viden om mulighederne og er med til at udbrede dem. Man
kan godt være med til at gøre en forskel, selvom man ikke er
vejleder, men det kæver naturligvis, at man har et vist overblik over mulighederne.«

_10

Hvis vi virkeligt skulle rykke på det her område, hvad er så den
store vision?
»Så skulle man etablere et institutionsuafhængigt vejledningssystem, der også tilbød personlig vejledning til alle
voksne under fire øjne. En visionær model kunne være at
8
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VEU-Håndbogen
Overblik og perspektiver på voksenuddannelse
Bogen er skrevet af Michael Andersen
Forlaget Samfundslitteratur
218 sider, 298 kr.

UNGEINDSATS

En afvekslende, AKTIV og
anderledes UDDANNELSE med
sammenhold og oplevelser for livet
Maritim Student er en gymnasial uddannelse, der
veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gymnasium og MARTEC, hvor vi kombinerer en HF-eksamen med den praktisk orienterede grundlæggende
maritime uddannelse.
Sport, studiejob og oplevelser for livet
To dage om ugen har vi flyttet morgentimerne mellem
kl. 8.00-10.00, og man kan her vælge, om man vil
dyrke sport eller arbejde i en af byens virksomheder.
På andet år kommer man på togt med Skoleskibet
DANMARK.
Læs mere om uddannelsen på maritimstudent.dk og
martec.dk eller kontakt Jan Bjeldbak, uddannelsesleder på Frederikshavn Gymnasium, på telefon 98 42
44 33 eller mail jb@frhavn-gym.dk for at høre mere.

Annonce_vejlederen_170x257mm.indd 1

Hvorfor vælge
Maritim Student?
Anderledes, aktiv og afvekslende uddannelse
Fuld HF-eksamen, der giver adgang til de
videregående uddannelser på erhvervsakademiog professionsbachelorniveau
Kvalifikationsbevis som skibsassistent
Togt med Skoleskibet Danmark
Studiejob og sport i skoletiden
Godt studiemiljø og skolehjem under uddannelsen
Merit til de videregående maritime uddannelser

VEJLEDEREN
22-11-2019 08:32:19
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En spændEndE uddannElsE

Glæde og faglig motivation er
i centrum på Glad Fagskole.
Prøv en uges praktik på en af vores faglinjer:
Teater, Medie, Dyrepasser, Håndværker,
Gartner, Animation, Køkken, Design og Pedel.

Kontakt:
København +45 29627528
tanja.b@gladfagskole.dk
Esbjerg +45 2489668
kristina.hr@gladfagskole.dk
Aabenraa +45 40121072
mathilde.h@gladfonden.dk
Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk
gladfagskole.dk

- Vejle Fri Fagskole
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Forbereder dig til fremtiden
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

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.

at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.

På Efterskolen Østergård arbejder vi ud fra værdierne respekt,
tryghed, ansvar og ligeværd.

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.

Gennem mange års erfaringer
har vi skabt et trygt læringsmiljø,
hvor glæden, trivslen og fælleskabet er i centrum. Det sikrer,

Vil tilbyder 3 linjefag – studielinje,
performance og landbrug&livsstil,
og der er mulighed for at få en
afgangsprøve.

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

BOOK EN
RUNDVISNING
98 92 12 22

Prøv før du vælger

VI TROR PÅ TALENTET I DIG
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TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR
ILLUSTRATION //
BYGGERIETS KVINDER ÅD OG SIDSE ELSIG

Kønnet er helt skævt
Mændene vender ryggen til en lang række akademiske uddannelser.
Kvinderne kan ikke få praktikplads i erhvervsfagene. Danmark er præget
af et skævt og kønsopdelt uddannelsesvalg, som nu får alt fra erhvervsorganisationer til fagforeninger til at tale om spild af talentmasse

E

t kønsdelt arbejdsmarked er ikke
blot et spørgsmål om ligestilling,
men spiller også en væsentlig rolle i forhold til mangel på arbejdskraft. Der er
nemlig en tydelig tendens til at stærkt
kønsopdelte brancher også er dem, der
har størst mangel på medarbejdere.
Derfor er en bred skare af aktører på
uddannelses- og erhvervsområdet med
forskellige midler gået til kamp mod
det kønsopdelte arbejdsmarked.
Dansk Byggeri har for eksempel haft
et kvinderåd, der skulle give bud på
mulige løsninger, for at få flere kvinder
ind i byggefagene. Initiativet var et forsøg på komme manglen på arbejdskraft
i branchen til livs.
Men tømrermester Trine Callesen fra
TTCbyg på Fyn, der selv havde plads i
kvinderådet, mener der er lang vej til
at få ændret holdninger omkring både
byggefagene og erhvervsskolerne.
»Det er flere år siden jeg selv skulle
vælge uddannelse, og mit første valg
var også en boglig uddannelse. Byggefagene står ikke øverst på pigernes ønskeliste, og jeg tror desværre ikke den
holdning har ændret sig meget siden,«
siger Trine Callesen, der selv læste antropologi på universitet, før hun blev
uddannet tømrer.
»Holdingen politisk og i samfundet
generelt er jo nok lidt, at man altid kan
blive håndværker, hvis ikke man kan
blive andet. Og i Danmark er der er
nogle meget stærke normer om, hvad
der er kvindefag og mandefag. Jeg boede selv i USA i nogle år, og der oplevede jeg en noget anden tilgang. Så hvis
vi skal ændre det, så kræver det både

12
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>> Ingen af os kan
sige os helt fri for
at have ubevidste
fordomme om
køn. Derfor er
det vigtigt, at såvel
pædagoger og lærere
rustes bedre til at
udfordre traditionelle
forestillinger om piger
og drenges evner.
HENNING THIESEN,
FOR MAND FOR DJØF.

at politikerne og håndværksfagene ændrer signaler.«
Hun karakteriserer byggebranchen
som lidt gammeldags, hvor man gør
som man altid har gjort.
»Der er mange fordomme om, at det
nok også er lidt besværligt med kvinder, for hvad gør man så med toiletforhold og lignende. Men det er fordomme. I praksis er det jo sjældent et
problem, for det er til at løse uden de
store problemer,« siger den fynske tømrermester.

Mangel på arbejdskraft

Der er nok at gøre op med. Kigger man
i søgningen til erhvervsuddannelserne,
så var det 27,3 procent af drengene fra
9. og 10. klasse, der i 2019 søgte en erhvervsuddannelse, mens kun 12,4 procent af pigerne valgte erhvervsvejen.
Og der er store forskelle inden for de
enkelte brancher.
»Når vi har uddannelser, der kun appellerer til mænd eller kun appellerer
til kvinder, har vi på forhånd afskåret
halvdelen af de kvalificerede ansøgere.
Det er klart, at det bidrager til mangel
på arbejdskraft i nogle fag,« lyder det fra
Mads Eriksen, der er uddannelses- og
forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.
Netop det meget kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg, er hovedårsag
til at Dansk Erhverv har bedt regeringen om at nedsætte en kønskommission.

Ønsker en kønskommission

»Mangel på arbejdskraft er en af dansk
erhvervslivs største udfordringer. Næsten alle områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, er ligeledes enten
kvinde- eller mandefag,« siger direktør
i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.
Organisationen peger samtidig på et
andet stort problem. Nemlig at de mange som aldrig får en uddannelse. To ud
af tre af dem er mænd. Det betyder, at
samfundet også på den konto går glip
af mere kvalificeret arbejdskraft. ”Det
er et kæmpe spild for både den enkelte
og for samfundet,” hedder et i et oplæg
fra erhvervsorganisationen.
»Vi kan kæde to af de største proble-
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mer i vores uddannelsessystem sammen med køn.
Derfor foreslår vi en kønskommission, som skal se på, hvordan vi
kommer nogle af disse kønsproblemer
til livs,« siger Brian Mikkelsen.

Piger får ikke praktikplads

Men nogle af løsningerne ligger måske også hos erhvervene selv. For selv
de piger, som har valgt en erhvervsuddannelse, kan have svært ved at få fodfæste gennem en praktikplads. Tal fra
Danmarks Statistik viser, at kvinderne
er overrepræsenteret med 13 procentpoint i gruppen af erhvervsskoleelever
uden en praktikplads.
»Der har de seneste år været fokus
på erhvervsuddannelseselever og deres mulighed for at få praktikpladser

ude i virksomhederne.
Med vores analyse får
vi viden om, hvilke elever,
som har svært ved at finde en
praktikplads. Vi kan eksempelvis se,
at kvinder på visse områder har noget
sværere ved at finde en praktikplads
end mænd,« siger Kasper Marc Rose
Nielsen, der er fuldmægtig i Danmarks
Statistik.
For eksempel er tømrerfaget præget
af stor kønsulighed. Blandt tømrerelever i virksomhedspraktik udgjorde
mændene således 98 procent.
Tømrermester Trine Callesen ser en
stor fordel i at få flere kvinder ind i byggefaget, fordi de fleste arbejdspladser
fungerer bedst, hvis der både er mænd
og kvinder, ligesom kvinderne måske
sætter et andet fokus end mændene:

»Det kan være jeg også lufter en fordom. Men jeg synes kvinder er rigtig
gode til en god kundetakt og går mere
op i detaljerne, så kunden får et godt
slutprodukt. Derfor har vi også brug
for kvinderne i erhvervsfagene,« siger
Trine Callesen, der dog er bange for det
har lange udsigter.
»Det vil jo for det første kræve nogle
kvindelige rollemodeller som kan promovere faget, men det kræver også at
virksomhederne selv ændrer holdninger. Jeg har foreslået, at et af optagelseskriterierne i Dansk Byggeri kunne
være, at man holdt et møde med nye
virksomhederne for at synliggøre visionen om flere kvinder i faget. De store
virksomheder har nok en strategi, men
der skal meget til holdningsmæssigt at
flytte alle de små og mellemstore virk- >>>
VEJLEDEREN
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Ambition om fordobling
Med Byggeriets Kvinderåd sætter vi et ambitiøst mål om at
fordoble andelen af kvinder i branchen over de næste 10 år.

e s ledl o h t s
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Tiltrækning

Hvordan får unge kvinder øjnene op for mulighederne i branchen?

Fastholdelse
Hvad kan få kvinderne til at blive i branchen?

somheder, som immervæk tager rigtig
mange lærlinge.«

Opgør med stereotypt
kvindebillede

Byggeriets kvinderåd opfordrer i sine
anbefalinger til en stor kommunikationsindsats, som bl.a. gør op med det
stereotype billede af kvindelige
håndværkere og generelt skal
fordommene om håndværkere udfordres og nuanceres
i mediebilledet. Desuden
skal fag og kultur gentænkes på erhvervsskolerne for
som det bl.a. hedder i oplægget: ”Helt ubevidst reproduceres fordomme og
stereotyper om køn i undervisningssammenhænge, og det kan forstærke
kvindernes oplevelse af
at være et fremmedelement på en håndværksuddannelse.”
Kønsskævheden er ikke
kun et problem i erhvervsfagene. På de videregående
uddannelser er 57 procent af
de nye studerende kvinder
og der er også her meget store forskelle på, hvilke fag der
vælges af mænd og kvinder.
Formanden for Djøf, Henning Thiesen, slår derfor samme
argument an, som høres omkring de
erhvervsfaglige brancher. Nemlig at
samfundet går glip af talent, når en
række uddannelser kun rekrutterer fra
halvdelen af talentmassen.

Derfor efterlyser også Djøf
en national handlingsplan
for et mindre kønsopdelt
uddannelsesvalg og arbejdsmarked.

Bedre
vejledingsindsats

Henning Thiesen konstaterer, at vi bliver
mødt med kønnede
forventninger allerede fra vi er
helt små:
»Ingen af os kan
sige os helt fri for
at have ubevidste
fordomme om køn.
Derfor er det vigtigt,
at såvel pædagoger
og lærere rustes
bedre til at udfordre
traditionelle
forestillinger om pi5
ger og drenges evner,« siger

han, og peger desuden på en
bedre vejledningsindsats:
»Tilsvarende skal vejledningsindsatsen på skoler
og
ungdomsuddannelser
også udfordre traditionelle
kønskategorier, så drenge
og piger bestyrkes i flere
muligheder end de oplagte.
Forståelsespapiret,
som
ligger til grund for regeringsdannelsen, fremhæver behovet for at styrke
vejledningsindsatsen i folkeskolen. Det er vigtigt, at
dette også sker med fokus
på nedbrydelse af kønsstereotype forestillinger og
ubevidste bias om pigers og
drenges talenter og interesser.«
Henning Thiesen påpeger,
at det umiddelbart ikke i sig
selv er et problem, at mænd
og kvinder vælger forskellige uddannelser. Men det er et

>> Der er mange fordomme om, at
det nok også er lidt besværligt med
kvinder, for hvad gør man så med
toiletforhold og lignende.
5

TRINE CALLESEN,
TØMR ER MESTER

Arbejdsmarkedet for erhvervsuddannede er skarpt opdelt på køn og sektor
En række erhvervsuddannelser er udprægede
mande- eller kvindefag, og de leder ofte ret
entydigt til beskæftigelse i enten private eller
offentlige virksomheder og institutioner.
Blandt de beskæftigede med en tømreruddannelse er 99,6 pct. mænd i slutningen af
2017, og omvendt er 99,6 pct. af de beskæftigede med en uddannelse som sundhedsservicesekretær kvinder.
14
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Også blandt beskæftigede med uddannelse
som VVS’er, mekaniker eller murer er kvinder
stort set ikke eksisterende. Omvendt udgør
mænd under 7 pct. af de beskæftigede med
uddannelse som enten ernæringsassistent,
frisør eller med en social- og sundhedsuddannelse.
Det viser publikationen ”Erhvervsuddannelser i Danmark”, som giver et samlet billede af
erhvervsuddannelserne, eleverne og arbejds-

markedet for personer med en erhvervsuddannelse. Det er første gang, Danmarks
Statistik udgiver publikationen.
Kvinder i det offentlige
Publikationen viser også, at de erhvervsuddannede mænd i højere grad end kvinderne
arbejder i det private, mens kvinderne finder
beskæftigelse i den offentlige sektor.
91 pct. af de erhvervsuddannede mænd er

UDDANNELSE & KØN

Anbefalinger
problem, hvis snævre forestillinger
om, hvad drenge og piger, mænd og
kvinder, egner sig til, spænder ben for
den enkeltes muligheder for at kunne
vælge frit fra alle hylder. Og samfundet
går glip af talent, når en række uddannelser primært tilvælges af det ene køn
og altså kun rekrutterer fra halvdelen
af talentmassen.
Frida Wikstrand, der er dr. phil i arbeitsvitenskab ved Malmö Högskola
konstaterer, at der i Sverige har været
stort fokus på, at kønnet ikke må ekskludere i forhold til valg af uddannelse
og erhverv. Et fokus, der for alvor først
nu synes at få bredt fokus i Danmark
med både erhvervsorganisationers og
fagforeningers interesse for feltet.
Stereotype forestillinger om kønnenes evner og kompetencer er heller ikke hensigtsmæssigt ud fra en
samfundsøkonomisk betragtning, da
bagsiden af det meget kønsopdelte arbejdsmarked, der i særdeleshed gør sig
gældende for Danmark, er manglende
fleksibilitet, når mænd og kvinder deler sig i forskellige sektorer, brancher
og fag. Et mere balanceret arbejdsmarked ville bedre kunne tilpasse sig, når
der er mangel på arbejdskraft inden for
bestemte fag.

Tiltrækning

Fastholdelse

Test det gode kammeratskab
Sæt det gode kammeratskab
på dagsordenen - ”Hvor godt
selskab er I?”

En ny fortælling
Mangfoldigt image = mangfoldige
ansøgere

Bygge- og anlægsbranchen ind i
folkeskolen
Praksisfaglighed fra
0.–9. klasse

Nye netværk
Karrierenetværk med
mentorkobling

Kroppen på arbejde
Kampagne om brug
af tekniske hjælpemidler og klare aftaler
om badeforhold

Fremtiden i fritiden
Uddannelsesambassadører i
fritidstilbud

Gentænk fag og kultur
på erhvervsskolen
Opgradér undervisningsformerne

Plads til børn
Familievenlig hverdag

8 anbefalinger fra byggeriet kvinderåd

8 anbefalinger
Byggeriets Kvinderåds overordnede tilgang har været at
udvide branchens rummelighed frem for et indtog af
lyserøde værktøjskasser. Rådet præsenterer i det følgende
8 anbefalinger til, hvordan flere kvinder kan tiltrækkes og
fastholdes i bygge- og anlægsbranchen. I rapportens sidste
halvdel finder du fakta og analyser om kvinder i branchen,
som rådet har anvendt undervejs i arbejdet.
7

privatansatte, mens det gælder for færre end
60 pct. af kvinderne ultimo 2017. Forskellen
hænger bl.a. sammen med, at kvinderne i
højere grad end mænd tager uddannelser,
der er efterspurgt på det offentlige arbejdsmarked.
Mænd tjener mest
Publikationen ser også på indkomstforskelle og
andelen af selvstændige. Indkomstforskellen

mellem kønnene er større, når man sammenligner kvinder og mænd med en erhvervsuddannelse, end når man sammenligner andre
beskæftigede kvinder og mænd. 44,3 pct. af
mænd med erhvervsuddannelse i arbejde har
over 400.000 kr. i erhvervsindkomst, mens det
kun gælder for 19,3 pct. af kvinderne. Blandt
den øvrige erhvervsaktive befolkning har 30,1
pct. af kvinderne og 43,9 pct. af mændene en
erhvervsindkomst over 400.000 kr.

Når det kommer til selvstændige, er erhvervsuddannede med 7,5 pct. i 2017 den
uddannelsesgruppe, der har den største
andel af selvstændige. Også her er der dog
kønsforskelle, idet 75 pct. af de selvstændige
med en erhvervsuddannelse er mænd, mens
kun 55 pct. af alle erhvervsuddannede er
mænd.

VEJLEDEREN
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Dansk Erhverv ønsker
en kønskommission
Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
svarer her på 5 hurtige om køn og uddannelsesvalg

1.

2.

»Erhvervslivets udfordring er, at der
er en række områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både en række områder inden for
erhvervsuddannelserne og inden for de
videregående uddannelser. Dertil er vi
meget bekymrede over, at næsten dobbelt så mange mænd som kvinder ingen uddannelse får. Dermed bliver der
en alt for stor gruppe mænd, som får
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det bliver et problem for dem
selv og for samfundet.«

»Både mænd og kvinder skal søge de
uddannelser og de jobs, som de brænder for og har kompetencerne til, men
heldigvis interesserer de fleste mennesker sig for flere ting, og vi skal være
bedre til at fodre den interesse, så f.eks.
kvinderne i højere grad får øjnene op
for it og mulighederne i de fag. Der er
allerede en række virksomheder, som
laver forskellige besøg og events for at
inspirere kvinderne. De gode eksempler herfra bør udbredes til flere brancher og områder.«

Hvad er erhvervslivets udfordring
i det kønsopdelte uddannelsesog erhvervsvalg?
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Hvad kan virksomhederne selv
gøre for at ændre på det meget
kønsopdelte arbejdsmarked?

3.

Du har udtalt at der er
sammenfald mellem et
kønsopdelt arbejdsmarked
og erhverv med mangel
på arbejdskraft. Har du et
løsningsforslag?

»Vi mener, at der skal oprettes en
kønskommission for uddannelserne.
Den skal både se på, hvorfor mænd har
det så svært i uddannelserne, og hvordan vi får flere kvinder i fag som økonomi og it. Vi tror, vi er nødt til at se på
alt fra daginstitutioner til universiteter
for at finde løsninger her.«

KØN

4.

Er der erfaringer fra andre lande,
som vi kan inspireres af?

»I Norge har de haft en kommission
til at komme med forslag på dette område. Vi tror, at man er nødt til at se på
problemet på tværs af ministerier for
at finde løsninger. Det er f.eks. tankevækkende, at piger godt kan bryde den
sociale arv, mens mænd ikke kan. Så
det er både Undervisningsministeriet,
Uddannelses- og Forskningsministeriet men også Erhvervsministeriet og
Socialministeriet samt forskere fra en
række felter, der skal på banen. Den
norske kommission skriver f.eks., at
man bør se på fleksibel skolestart og
vurdere undervisningsmaterialet i forhold til, om det motiverer drengene tilstrækkeligt. Vi tror ikke, der er et quick
fix på de her problemer.«

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.

>> Heldigvis interesserer de
fleste mennesker sig for flere ting,
og vi skal være bedre til at fodre
den interesse, så f.eks. kvinderne
i højere grad får øjnene op for it
og mulighederne i de fag.

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

MADS ERIKSEN,
UDDANNEL SES - OG FOR SK NINGSPOLITISK CHEF I
DANSK ER HVERV

5.

Det er fint, at I foreslår en
kønskommission, men burde
erhvervene ikke bare selv se
at komme i gang og f.eks. få
flere kvindelige praktikanter
i ”mandefag”. Det er jo også
risikabelt som kvinde at søge ind
i et mandefag, hvis man ved, at
det er svært at få praktikplads?

»Virksomhederne har en interesse i
at have diversitet blandt sine medarbejdere – også med hensyn til køn. Når
vi har kønsskæve uddannelser handler
det derfor ikke om, at virksomhederne
har nogle særlige præferencer i forhold
til køn, men om unges søgning til uddannelserne.«

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

VEJLEDEREN

17

VEJLEDERPROFILEN

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Ny formand
vil sætte vejlederidentiteten i fokus
Vejlederne indgår i stigende grad i samarbejde med andre faggrupper, hvilket kan
udfordre arbejdsopgaver og tilgangen til den vejledte. Derfor ønsker Karina Meinecke
som nyvalgt formand for Danmarks Vejlederforening et øget fokus på vejledernes
identitet

M

ed et afsæt som grundskolevejleder igennem de seneste 15 år og
deltager i en række udviklingsopgaver inden for vejledningsområdet, har
47-årige Karina Meinecke en god føling
med vejlederens kerneopgaver og arbejdsbetingelser. Og det bliver nogle af
de områder, hun som ny formand for
Danmarks Vejlederforening vil kaste
sig over i en tid, hvor der sker store forandringer i både vejledernes hverdag
og organisatoriske placering.
»Jeg er meget optaget af vejlederidentiteten, og hvordan man føler sin rolle
skal være som vejleder. Som vejledere
sidder vi oftere i nogle arbejdsfællesskaber, hvor der også er andre faggrupper. Det kan udfordre vejlederen på sin
opgave og derfor er det afgørende at
være bevidst om sin faglige identitet for
at kunne levere en god vejledning. Men
i et tværfagligt samarbejde, hvor en afdeling skal løse mange forskellige opgaver, kan man hurtigt miste vejlederidentiteten, hvis ikke der er fokus på,
hvad ens kerneopgave og rolle er som
vejleder. Det vil jeg gerne være med til
at sætte på som et tema, så vejlederne
har noget at læne sig op ad i arbejdet,«
lyder det fra Karina Meinecke, der har
været menigt medlem af bestyrelsen i
Danmarks Vejlederforening i et par år.
Et af de områder, hvor vejlederne i
øjeblikket oplever store forandringer er
i den kommunale ungeindsats. Og udviklingen følges tæt af foreningen.
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»Alle kommuner skal jo følge den
samme lov, men i praksis er det meget
forskelligt fra kommune til kommune,
hvordan man udmønter det. Så der er
ingen tvivl om, at mange af vejlederne
oplever store udfordringer og forandringer i en periode, hvor der laves så
mange nye organiseringer. Her er det
væsentligt, at der er særligt fokus på at
få vejlederidentiteten med ind i de nye
konstruktioner. Som forening skal vi
være tydelig og skabe plads til refleksion over, hvad vejledning er og hvorfor
den er vigtig.«

Karina Meinecke vil derfor bruge sin
energi på både at påvirke indadtil i de
forskellige arbejdsgrupper, hvor foreningen inviteres med, og samtidig
lade sin røst høre i offentligheden.
»Som den forening der repræsenterer
de forskellige vejledergrupper har vi
mulighed for at påvirke lovgivningen
på området og dermed fortælle beslutningstagerne, hvad der er behov for og
hvilken rolle vejledningen kan spille,
hvis vi får den nødvendige plads og de
nødvendige ressourcer,« siger Karina
Meinecke.

Lader sin røst høre

Tilbyder bedre beslutninger

Karina Meineckes daglige arbejde er
som grundskolevejleder i Københavns
Kommune. Tidligere har hun også været vejleder i Tårnby og før den tid folkeskolelærer med fokus på udskoling
og 10. klasse igennem 9 år.
Sideløbende
med
vejlederopgaven fungerer den nyvalgte formand
som projektleder og har arbejdet med
udvikling af metoder for den gode
vejledning og har været involveret i
forskellige samarbejdsprojekter med
virksomheder og ungdomsuddannelser.
Som ny formand vil Karina Meinecke
gerne sætte fokus på hele vejledningsområdet og vigtigheden i, at der tilbydes en relevant vejledning til alle
målgrupper med afsæt i, hvad de forskellige brugergrupper har behov for.

Hun lægger vægt på, at politikerne
dermed kan træffe bedre beslutninger,
hvis foreningens faglighed får lov til at
spille en rolle i de forandringer, som besluttes på Christiansborg, i kommuner
og andre steder.
»Vi har en viden på området, som
kan bidrage til gode og bedre løsninger, men nogle gange ser man, at det
i stedet går op i kompromisser, hvor
det for både vejledere og brugerne bliver en smule svært at se, hvad man vil
politisk. Så et bredt forlig er vel kun
godt, hvis dem der skal bruge det og
formidle hensigterne kan se, hvad målet er og kan gennemskue, hvordan det
fungerer.«
Det seneste eksempel på et stort politisk kompromis var optagelseskriterierne til gymnasiet, hvor hverken ele- >>>
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Vejlederne sidder oftere i nogle arbejdsfællesskaber, hvor der også er andre faggrupper. Det kan udfordre den faglige identitet, siger nyvalgte formand for
Danmarks Vejlderforening Karina Meinecke.
VEJLEDEREN
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>> Jeg tror ikke, at det er nok for alle,
at kunne sige, at de kan søge hjælp på en
hjemmeside eller via telefonen, hvis deres
behov reelt er at kunne gå ind fra gaden
for at tale med en vejleder
K ARINA MEINECKE ,
FOR MAND FOR DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING

ver, forældre, lærere eller vejledere helt
kunne forstå eller forklare hensigten.
»Så giver de politiske beslutninger
unødig støj på linjen hos de unge og
forældrene. De bliver usikre og det
er uhensigtsmæssigt, når de står i en
valgproces. I den situation bør det ikke
være uklart, hvad der forventes af en
og hvad man skal gøre for at komme
ind.«
De unges situation ligger Karina
Meinecke på sinde, herunder at stadig
flere unge melder sig på vejlederkontorerne med angst og ondt i livet:
»Personligt optager det mig, at der er
flere og flere unge som føler sig pressede og stressede. Derfor skal vi arbejde med, hvad vi kan forandre for, at
presset kan lettes lidt fra de unge. Først
og fremmest af hensyn til de unge, der
har det svært. Men for det andet fordi
det heller ikke er godt for et samfund,
at der er mennesker, som ikke trives i
en så vigtig periode af deres liv, hvor
de burde føle glæde og have mod på
fremtiden.«

opmærksom på, at voksenvejledningen
nu er lagt over som et tilbud om e-vejledning.
»Det er fint og relevant, men vi skal
være optagede af, om det kan dække
hele behovet. For det kan godt være,
at man formelt kan sige, at nu er der et
tilbud, men vi skal også have blik for,
om vi reelt har tilgængelig vejledning
for alle de grupper, der har behovet.
Det kan vi som forening påpege, men
i bund og grund er det en samfundsopgave, fordi det både handler om
menneskers muligheder for valg og
karriereskift, men også for arbejdsmarkedets behov for at kunne tiltrække arbejdskraft.«
Karina Meinecke kunne derfor godt
ønske, at der var mere politisk opmærksomhed på voksenvejledningen.
»Jeg tror ikke, at det er nok for alle,
at kunne sige, at de kan søge hjælp på
en hjemmeside eller via telefonen, hvis
deres behov reelt er at kunne gå ind fra
gaden for at tale med en vejleder ansigt
til ansigt.«

Gå ind fra gaden

En stemme i debatten

I forhold til udviklingen af vejledningsområdet ønsker Karina Meinecke også
fokus på om alle får den vejledning, de
har behov for. Og voksenområdet er
et af opmærksomhedsfelterne. Hun er
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Karina Meinecke kender arbejdet i
Danmarks Vejlederforening inde fra og
går meget op i, at der er en bestyrelse,
der arbejder sammen om udspil, politikker og løsninger.

»Men jeg ved godt, at det også nogle
gange er formanden, der er i front, og
det vil jeg også gerne, for det er vigtigt,
vi er synlige og gør opmærksom på det,
vi står for, og det vi mener.«
I en periode med store ændringer
på vejledningsområdet, er der behov
for en klar stemme i vejledningsdebatten. UU Danmark, der hidtil har været
et meget tydeligt talerør for ungevejledningen, står til at blive en afdeling
under Kommunernes Landsforening.
Samtidig er Studievalg lagt ind under
et ministerium. Disse forandringer
åbner for en endnu stærkere stemme i
debatten fra den forening, som samler
vejlederne.
»Danmarks Vejlederforening repræsenterer hele vejledningsfeltet og med
bl.a. UU’s nye rolle, skal vi være parate til at tale med en endnu stærkere
stemme ind i det politiske. Vi er dem,
der kan tale med om alle vejledningsområder, og det skal vi byde ind med,
så beslutningstagerne er helt opmærksomme på behovet for, at vejledning
kan hjælpe mennesker i deres valgprocesser livet igennem, så de får truffet et
godt valg for dem selv,« siger den nyvalgte formand.

9. klasses prøve i dansk, matematik, ny start, nye muligheder.
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Håndværk.

Vi bringer verden videre...

brandehs.dk
T. 97 18 45 45

Holdstart

FORÅR 23 uger (start januar) + EFTERÅR 19 uger (start august)
Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

KORT NYT

Flere voksne
skal optages på
velfærdsuddannelserne
Københavns Professionshøjskole og
voksenuddannelsescentrene (VUC) i
Hovedstadsområdet har indgået et nyt
og tættere samarbejde. Målet er at få
flere voksne til at søge ind på VUC og
videre til velfærdsuddannelserne.
For selv om Københavns Professionshøjskole i forvejen optager over 3.500
studerende om året, der vil læse til enten pædagog, lærer eller sygeplejerske,
så er det langt fra nok til at følge med
efterspørgslen.
Samarbejdsaftalen mellem Københavns Professionshøjskole og VUC’erne
skal blandt andet styrke de såkaldte
“enkeltfagspakker” på HF, som er tilrettelagt mod specifikke professionsuddannelser. Der er f.eks. den såkaldte
”pædagogpakke”, hvor kursisten tager
fire HF-fag på et år, som efterfølgende
giver adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 2.

Nyuddannede frygter
første arbejdsdag

Hver femte ung er i tvivl om, hvad de kan, når de møder ind til den første arbejdsdag
ifølge en ny undersøgelse fra Cand+ på vegne af Krifa.
De studerende læser side op og side ned under deres studietid, men hvad er det
egentlig, de kan, når de er færdiguddannede? Mere end hver tredje siger, at de ville
ønske, at deres uddannelse rustede dem bedre til arbejdsmarkedet.
»Der er et hav af forskellige uddannelser at vælge imellem her i Danmark, men
det er ikke altid lige nemt at gennemskue, hvilke jobstillinger den enkelte uddannelse
egentligt giver adgang til på den anden side af studielivet. Der er ikke nødvendigvis
en stilling, der hedder det samme som ens uddannelse, men det betyder ikke, at der
ikke er brug for én,« siger Rasmus Højbæk, der er erhvervspsykolog i Krifa.

Det er helt normalt, at du ikke er 100 procent sikker på, hvad dine kompetencer er, og hvordan de
kommer i spil i et job, mener erhvervspsykolog Rasmus Højbæk.

Vi sender
undervisningen
på Værksted

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/Håndværk
Film/Teater
IT/Medie
Køkken/Kantine
Bygge/Anlæg
Motor/Metal
Natur

Efterskole
for Unge
med særlige
behov

www.tolneefterskole.dk

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

“Centralt
beliggende
med tog lige
til døren”
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Tlf. 9893 0511
Dvergetvedvej 95 Tolne

Botræning

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Uddannelses-, beskæftigelsesog botilbud til unge med
særlige behov
Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ;
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug;
og Motor- & Metal.
• 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

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

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.

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

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 //
HANNE PAUSTIAN TIND

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

Har vi egentlig så ondt i
”den livslange læring”?
I stedet for skattefradrag for at isætte nye vinduer, burde
vi måske indføre et kompetencefradrag til folk, der vil øge
deres viden, foreslår klummeskribent Hanne Paustian Tind

J

eg må faktisk ærligt tilstå, at jeg var helt
blank på et emne til denne klumme. Både
fordi jeg ikke orker at høre mere om eller skrive mere om hverken uddannelsesparathed,
karaktergennemsnit og adgangskrav til ungdomsuddannelse eller kommunal ungeindsats
og målgruppevurdering til den forberedende
ungdomsuddannelse. Jeg får ligesom nok af de
emner til daglig i mit job som kommunal uddannelsesvejleder med lokal licens til fortsat at
måtte bruge betegnelsen UU-vejleder.
Derfor måtte jeg gå den tunge gang og rette
henvendelse til bladets redaktør og give udtryk
for, at jeg var helt tom for ideer. Med et par trøstende ord gjorde han mig opmærksom på, at
flere artikler i dette nummer ville omhandle
voksen- og efteruddannelse, hvilket jeg til min
skræk ikke har meget begreb om. Så indrømmer
jeg, at der pludselig farede en djævel i mig, og
jeg tog en rask beslutning om alligevel at skrive
en klumme om dette tema i en klar erkendelse
af, at jeg jo langt fra ville blive den første, der
udtalte sig om noget inden for uddannelsesver-
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denen, som jeg reelt ikke har meget forstand på.
Det er egentlig med en vis forundring, at jeg
kan konstatere, at vi fortsat er udfordret af og
optaget af, at voksenuddannelse rammer socialt
skævt, og at mange ufaglærte mangler motivation og viden om mulighederne i voksen-efteruddannelsessystemet. Det var nemlig også et
højaktuelt tema først i 1990’erne, kan jeg huske,
om end udgangspunktet for diskussionen var
noget anerledes end i dag.

Stadig flere akademikere

I 1990 havde knap 1 mio. voksne danskere, svarende til 37% af arbejdsstyrken kun grundskolen som højeste uddannelse. Andelen af ufaglærte var dermed i 1990 dobbelt så stor som de
485.000 personer, der på det tidspunkt havde
gennemført en videregående uddannelse. I dag
er billedet jo vendt helt rundt. Siden 2003 har
der været flere personer i Danmark med en videregående uddannelse end grundskolen som
højeste uddannelsesbaggrund. Og hele 61% af
de unge, der afsluttede grundskolen i 2015 for-

KLUMMEN

>> Måske er det på tide, at næste MUS
kommer til at handle om, hvor mange
medarbejdere der går rundt og keder sig?

ventes at have gennemført en videregående uddannelse, inden de når en alder
på 40 år.
Jeg anerkender, at kompetencekravene på arbejdsmarkedet også er galoperet afsted i de mellemliggende år
og derfor også kalder på medarbejdere
med nye færdigheder. Jeg har netop set
en aktuel opgørelse af, at af alle 36.000
nyoprettede jobs i 2018, var halvdelen
akademikerjobs (jobs henvendt til ansøgere med minimum en bachelorniveau).
Jeg kan imidlertid også huske indtil flere undersøgelser inden for visse
brancher, der faktisk peger på, at op
mod ¾ af de danske lønmodtagere føler sig overkvalificerede i forhold til det
daglige arbejde, de udfører, hvilket jo
egentlig står i skingrende modsætning
til, at arbejdsmarkedet mangler kompetencer – med mindre de adspurgte
medarbejdere total overvurderer deres
egne evne og kompetencer i forhold til
jobbets reelle behov.

Tomt arbejde

I Sverige har man et begreb, der hedder ”tomt arbejde”, som dækker over,
at man keder sig, bevidst arbejder langsomt for at strække eller udskyde opgaver, at man kamuflerer andre private
gøremål som at være på facebook, så
det ligner at man arbejder eller at man
reelt ikke har nok at lave, så det kan fylde hele arbejdsdagen. Ifølge svenske og
internationale studier er akademikere,
vidensmedarbejdere og medarbejdere,
der udfører opgaver som chefen har
svært ved at gennemskue, de medar-

bejdergrupper, der har mest ”tomt arbejde”.
Måske er det på tide, at næste MUS
kommer til at handle om, hvor mange
medarbejdere der går rundt og keder
sig? Hvad man som leder kan gøre, så
alle har (nok) interessante arbejdsopgaver? Så er næste skridt at spørge medarbejderne, hvilken funktion eller arbejdsopgave her i virksomheden, vil du gerne
lære? Eller hvilken viden vil du gerne
erhverve dig og ”putte i rygsækken”
som en god investering i din arbejdsværdi enten her i firmaet eller på det
frie arbejdsmarked? Og lærer du bedst
det ved at blive sidemandsoplært her i
firmaet, ved at ”hack-school’e” din egen
free-style-læreplan eller ved at følge et
formaliseret uddannelsesforløb.

Hvad med et kompetencefradrag?

Netop det der med at investere og ikke
gå glip af noget, giver mig en ide til,
hvad vi kan gøre for at få alle med på
efteruddannelsesvognen. Hvis der er
noget, der kan få os danskere op af
stolen, så er det når vi har fornemmelsen af at blive snydt for noget, som vi
egentlig havde ret til for eksempel et
skattefradrag. Hvad ville der ske, hvis
vi omlagde beskæftigelsesfradraget, så
en del af det blev til et uddannelsesfradrag, som vi kun havde ret til, hvis vi
kunne dokumentere at have deltaget i
et uddannelsesforløb? Hvad nu, hvis vi
erstattede håndværkerfradraget (boligjob-ordningen) med et kompetencefradrag (uddannelses-job-ordningen), så
vi i stedet for støtte til isætning af nye
vinduer, kunne få støtte til et nyt udsyn

i arbejdslivet.
Muligvis er det også helt grundlæggende forkert og forældet at antage, at
der ikke foregår tilstrækkelig med efter- og videreuddannelse, blot fordi det
ikke sker via de formaliserede uddannelsestilbud for eksempel AMU-kurser
og Åben Uddannelse. Måske foregår
der meget mere efteruddannelse end vi
tror, fordi vi lærer af hinanden og deler
viden og erfaringer med hinanden på
mange andre måder og via mange andre kanaler og platforme, end i formaliserede læringsforløb, der kan måles og
registreres.
Og endelig er der så mange økonomiske interesser på spil inden for voksenog efteruddannelsessektoren dels med
en kæmpe privat kursussektorer, der
konkurrerer med de offentlige uddannelsesudbud, dels med en fortsat kamp
mellem lønmodtagere og arbejdsgivere
om, hvem der skal betale for medarbejdernes uddannelsestid og hvilken
aflønning man skal have ret til under
uddannelse. Det får diskussionerne om
mænds ret og pligt til barsel til at fremstå som det rene barnemad ved siden af.
Jeg forstår til fulde, at vi i løbet af
de seneste tre årtier ikke er kommet
en løsning nærmere på voksen- og efteruddannelsesområdet, bortset fra at
pege på mere oplysning og vejledning,
hvilket man også gjorde i 1990’erne –
blandt andet i de gamle VUS-sekretariater, for de af jer, der er med på Memory
Lane. Yngre læsere skal ikke spekulere
på forkortelsen VUS. Jeg vil blot som
en service oplyse, at der ikke er tale om
VUC med en stavefejl.
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Plads til alle

-og et fantastisk sammenhold
Dybbøl Efterskole henvender sig til specialundervisningselever,
der er bogligt interesserede.
Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve.
Masse af kreative fag, friluftsliv, rollespil, musik & samspil,
glas & brugskunst, sport, samt 7 spændende liniefag.
For mere information
-Ring eller tjek vores hjemmeside.

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg
Tlf:: 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk

EGÅ UNGDOMSHØJSKOLE GØR DIG
UDDANNELSESPARAT
ET BREAK FRA DEN NORMALE
SKOLEGANG GIVER SELVTILLID OG MOD
TIL AT KOMME VIDERE I LIVET
OG I UDDANNELSE

LØBENDE OPTAG
OG 35 VALGFRI FAG
· OPSTART I JANUAR OG AUGUST
· GÅ HER ET HALVT ELLER ET HELT ÅR
· MENTORORDNING
· PERSONLIG UDVIKLING
· FOTO · IDRÆT · DESIGN · ESPORT
· FILM · TEATER · MUSIK · KUNST
· PSYKOLOGI · BÆREDYGTIGHED
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FOR 16-19 ÅRIGE

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
HØJSKOLEN TÆT VED AARHUS

WWW.EUH.DK

en fælles vej

livet

til voksen

KARISE EFTERSKOLE

Rønne alle 7 4653 Karise tlf. 56767400

www.kariseefterskole.dk

KARISEFONDEN Hasselvej 2 - 4
STU

4690 Haslev tlf. 59505870
www.kariseuddannelsen.dk

Helhedsorienteret særlig tilrettelagt uddannelse

BOLIG

Et inkluderende botilbud

BESKÆFTIGELSE

I vores Socialøkonomisk virksomheder

FLOW

& HELHEDSPÆDAGOGIK

Ideen bag ”Karisefonden” er, at institutionerne
med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil
danne rammen om det pædagogiske arbejde,
der leder de unge fra efterskolen gennem den
særligt tilrettelagte uddannelse, til et aktivt og
ligeværdigt voksenliv.

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag
sikrer et trygt og sammenhængende ﬂow mellem
institutionerne og overgangen fra ung til voksen.
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3 X R ANMELDER

TEKST //
3 X R : RIE THOMSEN, R ANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet,
professor, Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Center for Livslang Læring og
Program for karrierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

At skulle ville være motiveret
Anmeldelse af bogen ”At skulle ville”, som er en kritisk tilgang til forskellige
forståelser af begrebet motivation. Herunder sættes fokus på både de tilsigtede
og utilsigtede forståelser som den professionelle vejleder eller sagsbehandler
kan møde sine klienter med

D

At skulle ville.
Om motivationsarbejde og motivationens
tilblivelse og effekter
Redigeret af Kristine Bagge Kousholt, John
Benedicto Krejsler og Morten Nissen
(2019).
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ette anmelderkorps mener, at ’At
skulle ville’ er den bedste bogtitel
i 2019. Vi kan ikke blive færdige med at
tænke over den. For hvad betyder det
egentlig at skulle ville? Hvordan kan
mennesker skulle ville? Hvem vil have
andre til at skulle ville? Kan det overhovedet lade sig gøre? Hvad er det for
et system, der er så optaget af, at borgerne skal ville selv? Kan mennesker få
sig selv til at ville noget de skal, hvis de
ikke vil? Hvordan arbejder professionelle i vejledningsfeltet med at få andre
til at skulle ville? Hvem er de andre her?
Hvordan kommer professionelle selv til
at skulle ville? Og er det at ville – og at
skulle ville – overhovedet en god ting eller måske nærmere problematisk?
Det er ikke alene bogens titel, der er
fængende og interessant. Bogen tager
fat i det som forfatterne kalder ’motivationens positive taget-for-givet-hed’ og
diskuterer med et kritisk afsæt forskellige motivationsbegreber og motivationsteknologier og viser og diskuterer
at disse kan have effekter, der ikke er
intenderede. Forfatterne er optagede af
at se ud over motivationsbegrebernes
grænser. For at blive klogere på motivation, er det vigtigt, fremhæver de,
også at være optaget af det, der ikke

er motivation. Dette fordi det bidrager
til at få øje på udviklingsmuligheder i
forhold til begrebet. Selvom forfatterne
er kritiske over for de motivationsforståelser, der gør sig gældende i megen
motivationsteori, pointerer de at deres
ambition ikke er at argumentere for, at
motivationsbegrebet er ’illusorisk’. De
ønsker derimod at re-artikulere – at
genfremstille – motivationsbegrebet og
motivationsteknologiernes effekter.
Bogen er udsprunget af et samarbejde i forskningsprogrammet ’Motivation, pædagogik og ledelse’ på Aarhus
Universitet, Campus Emdrup. Bogen
er på 233 sider, og efter indledningen
følger otte kapitler. Nogle af kapitlernes afsæt er empirisk forskning, mens
andre kapitler i højere grad ridser hovedlinjer op.

Forstå motivationsbegrebet

Bogen indledes med en gennemgang af
nyere skandinavisk litteratur, der har
forskellige bud på, hvordan begrebet
motivation kan forstås. Med gennemgangen viser forfatterne, at det er udbredt i litteraturen at forstå motivation
som noget grundlæggende positivt,
som iboende mennesket og som noget
der udfolder sig ved menneskets indre
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drivkraft. Anden litteratur problematiserer sådanne forståelser og argumenterer for, at motivation må forstås som
dynamisk og ses i sammenhæng med
menneskers deltagelse i sociale sammenhænge og oplevelse af mening.
Andre teorier udpeger motivation som
en ’videnskabelig konstruktion’ og
problematiserer antagelsen om, at motivation findes. Og endelig præsenteres
litteratur, som analyserer og diskuterer
motivationsforståelsernes skyggesider
og som argumenterer for at arbejde
med andre begreber og forståelser af
motivation.

>> Der er i beskæftigelsessystemet en
implicit forståelse af arbejdsløshed som
knyttet til manglende vilje eller dovenskab
– manglende motivation for at finde og tage
et arbejde – hvorved dagpengemodtageren
som udgangspunkt er bagud og står i
’motivationsgæld’.
Bonusinfo: Dette lille kapitel er guldlæsning for alle der underviser i emnet
motivation eller på anden måde ønsker
at skabe sig overblik over feltet.
Med det indledende kapitel placerer
forfatterne ’At skulle ville’ i feltet og
rammesætter bogens afsæt og ambition. Bogen anlægger et kritisk perspektiv på motivation ved at udforske
begrebets forekomst og hvordan det
anvendes i forskellige kontekster. Forfatterne er optaget af magt, styring, ledelse, selvledelse og individualisering,
og af hvordan motivationsarbejde virker ind på subjektivitet og danner og
fordrer nye former for ansvarlighed.
Forfatterne er samtidig optaget af de
ikke-intenderede virkninger, som motivationsarbejde kan have i en praksis
som er vild og ikke kan forudses.

Forstå dine skyggesider

Herefter følger bogens otte kapitler,
der inddrager empiri fra så forskellige

områder som tv-serien House of Cards,
skolens ressourcepersonsarbejde, nationale test i folkeskolen, socialt arbejde
med unge rusmiddelbrugere, konkurrence som motivationsform i folkeskolen og arbejdet i en a-kasse.
Vi vil her opholde os ved kapitlet
’Motivationsgæld og unge arbejdsløse’.
Kapitlet bygger på empirisk forskning
i en a-kasse. I kapitlet analyseres og
diskuteres det, hvordan motivation forstås som centralt i det aktuelle beskæftigelsessystem. Kapitlet viser, at der i
beskæftigelsessystemet skabes en særlig forståelse af dagpengemodtagende
borgeres motivation. Der er en implicit
forståelse af arbejdsløshed som knyttet til manglende vilje eller dovenskab
– manglende motivation for at finde og
tage et arbejde – hvorved dagpengemodtageren som udgangspunkt er bagud og står i ’motivationsgæld’. Systemet
må dermed arbejde på den arbejdsløses
motivation, og den arbejdsløse må i
sine aktiviteter hele tiden demonstrere
motivation og vise at han/hun ikke ønsker at være arbejdsløs.
Kapitlets perspektiver – ligesom det
gør sig gældende for bogens øvrige
kapitler – er interessante langt ud over
de empiriske praksisser, de hver især
berører. Bogen giver anledning til at
reflektere over og diskutere med sine
kollegaer, ledere, samarbejdspartnere
m.fl. hvilke forståelser af motivation
der folder sig ud implicit og eksplicit i
den organisation og den praksis man
har berøring med og hvilke tilsigtede
og utilsigtede betydninger dette har.
Bogen kan inspirere til at blive optaget
af, hvilke skyggesider motivationsarbejdet i sig selv kan medskabe i den
praksis man er en del af. Dette tror vi
ikke er nemt, og vi har i hvert fald brug
for hinanden her – men bogens diskussioner og perspektiver kan hjælpe
os på vej. Også med at vi i fællesskab
bliver nysgerrige på hvordan forståelser, praksisser og strukturer omkring
’motivationsarbejdet’ kan udvikles og
ændres.
Anmelderne vil i hvert fald love dette: Man bliver ikke færdig med at tænke over bogens diskussioner og pointer
lige med det første.
VEJLEDEREN
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CHARLOTTE KNAGH TROJAHN
MEDLEM AF B EST YR EL SEN I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING

Mistrivsel
- en kollektiv udfordring,
der håndteres individuelt…
M

istrivsel er på dagsordenen i såvel ministerier, vejledninger som hos Studenterrådgivningen (SRG) i disse år.
Det er der god grund til, da flere undersøgelser peger på en
stigning i antallet af unge der mistrives. Også, og måske især,
på de videregående uddannelser. Hvordan kan det nu være,
har vi spurgt os selv og hinanden, ligesom det sikkert også er
tilfældet ude i vejledningerne. I SRG har vi erfaret, at perfekthedskulturen i særlig grad påvirker studerende. Perfekthedskulturen er i sit udgangspunkt
et sociologisk fænomen, der slår
igennem psykologisk. Blandt andet som et forventningspres, som
studerende internaliserer, hvorved der opstår en for stor afstand
mellem de studerendes oplevelse
af ’deres uperfekte selv’ og ’den
perfekte normalitet’ som i studielivssammenhæng bliver det
ideal, det enkelte studie stiller op
som ”den gode studerende”.
Oplevelsen af afstand mellem,
hvem de unge er, og hvem de
burde være, udløser for mange
unges vedkommende ubehag
og angstlignende reaktioner. To
strategier til at forsøge at reducere ubehag træder særligt tydeligt frem. Nogle unge overkompenserer. Andre kæmper med
overspringshandlinger. I begge
tilfælde bliver angstreducerende strategier synlige på uddannelserne som uønsket studieadfærd, og de ramte studerende
bliver misforstået som enten for instrumentelt orienterede,
dovne eller uengagerede.
Kan I genkende den fortælling om de studerende? Den har
jeg i hvert fald hørt et utal af gange fra undervisere på diverse uddannelser.
Så hvad kan vi gøre for at hjælpe de studerende, der bliver misforstået i deres forsøg på at bygge bro mellem de to

selvopfattelser. Især tre indsatser, der har vist sig virksomme
i den kliniske praksis, og som kan overføres til en forebyggende indsats på uddannelsesstederne, skal fremhæves her:
- Det er virksomt for de studerende at få et mere afstemt
billede af ”den gode studerende” (også kaldet ”den implicitte studerende”). Den implicitte studerende kan bearbejdes,
både i det kliniske rum og på uddannelsesstederne, så billedet bevæges til at ligge inden
for rækkevidde af den studerendes oplevelse af sit eget selv.
- Normalisering er virksomt.
Det hjælper de unge at erfare, at
de ikke er alene om at føle sig
uperfekte og utilstrækkelige.
Det gør de fleste – også dem, de
studerende opfatter som perfekte. Det hjælper de unge at
dele oplevelsen med hinanden.
- I håndteringen af angst er
eksponering en klassisk behandlingstilgang, der også er
virksom for studerende. Gradvist bringes den studerende
for eksempel til at gøre eller
sige ting, der er forbundet med
ubehag, for at erfare at modtagelsen er mere venlig end
forventet. Herved kan der ske
en gradvis afmontering af ubehaget.
Fordi tendenserne er så tydelige, og den gode hjælp så snublende nær, arbejder SRG i
disse år med at oversætte det kompenserende arbejde, der
ydes for studerende der er faldet, til en forebyggende indsats
der hjælper studerende der endnu ikke er faldet helt. Dermed
bliver Studenterrådgivningen en del af det store forebyggelsesarbejde, der gøres rundt omkring på de videregående
uddannelser. Ikke mindst i vejledningen. Vi håber på meget
mere samarbejde i fremtiden, også med ledelserne, så vi sammen kan gøre en endnu større forskel for de studerende.

>> Der opstår en for
stor afstand mellem de
studerendes oplevelse
af ’deres uperfekte
selv’ og ’den perfekte
normalitet’ som i
studielivssammenhæng
bliver det ideal, det enkelte
studie stiller op som ”den
gode studerende”.
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DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL

PRØV FØR DU VÆLGER
Eleven kan vælge en af følgende faglinjer på forskellige niveauer:
Håndværk • Gamedesign • Design • Sundhed, omsorg, pædagogik
• Event • Turisme • Gastronomi • Hest • Landbrug

Frie Fagskoler er
erhvervsrettede og
virkelighedsnære kostskoler
for unge med praktiskfaglige
interesser.

Erhvervslinje
Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål
og videre på EUD eller EUX
10. klasse
Når der lige behøves et boost i en anderledes praktisk og kreativ
10. klasse inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX
Akademilinje
Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer
– og at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse
Joblinje
Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er
at blive klar til et ufaglært job

Mulighed for mentorordning fra 16 år
og enkeltfag i dansk og matematik
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