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Forord

At forske er en social proces – ideer udvikles og skærpes i samspil 
med andre – og der er mange, der på forskellige måder har bidraget 
til den afhandling, som nu foreligger.

Først en stor tak til de unge, vejledere og lærere, der har bidraget til 
afhandlingens empiriske materiale. I har gavmildt bidraget med jeres 
tid, lukket mig ind i jeres hverdagsliv, ladet mig deltage og delt jeres 
erfaringer og refleksioner med mig. Jeg beundrer og er meget tak-
nemmelig for jeres åbenhed og tillid – den er grundlaget for, at af-
handlingen kunne blive til. 

Mine gode vejledningsfaglige kollegaer i Program for karrierevejled-
ning på VIA Rita Buhl, Bo Klindt Poulsen, Miriam Dimsits, Elisabeth 
Graungaard og Jesper Sigaard Hansen har under hele forløbet vist 
stor interesse for min empiri, analyser og skriftlige produktioner. Det 
har været meget givende at diskutere dem med jer og blive inspire-
ret af jeres refleksioner. Jeg er taknemmelig for at være en del af en 
kollegagruppe, der spiller hinanden gode. Ligeledes har diskussioner 
i forskellige sammenhænge med andre vejledningsfaglige kolleger 
nationalt og internationalt været fagligt inspirerende. 

Min nærmeste leder på VIA, Solveig Brander, skal have tak for flek-
sibilitet gennem hele ph.d. forløbet. 

Jeg har nydt godt af fællesskaber med ph.d.-studerende og forskere, 
der som jeg arbejder med afsæt i kritisk psykologi. Stor tak til jer alle 
i gruppen Praksisforskning i udvikling for jeres indsigtsfulde feedback 
og skarpe ideer til, hvordan betingelser og ungeperspektiver kan 
skrives tydeligere frem.

Undervejs i processen har jeg været så heldig at møde Anne Mette 
Buus og Christina Poulsen. I skal have en stor tak for jeres nuance-
rede og tekstnære feedback, for fællesskab og for vores drøftelser af 
livet som ph.d.-studerende – afindividualisering kaldes den slags, og 
det er guld værd.
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Jeg har haft de mest fantastiske og dygtige vejledere – Rie Thomsen 
og Charlotte Højholt. I har med jeres positive tilgang indlevende, 
tålmodigt og langt ud over hvad man kan forvente fulgt mit forsk-
ningsprojekt fra det blev påbegyndt, gennem alle dets dele og med 
ud i krinkelkroge og labyrinter og frem til den færdige afhandling. 
Tusind tak til jer begge, fordi I har deltaget og så vedholdende og 
engageret har bidraget med kritisk, konstruktiv og fremadrettet læsning 
og gode ideer – det har bragt mit arbejde dybere ned og bredere ud. 
I er ledestjerner på vejlederhimlen.

I marts - maj 2015 arbejdede jeg med mit forskningsprojekt på In-
ternational Centre for Guidance Studies (ICeGS) ved Derby Univer-
sity i England, som blev ledet af Tristram Hooley. Tak for den store 
gæstfrihed jeg mødte og for mange gode diskussioner af især social 
retfærdighed.

At skabe sammenhæng mellem liv, læring og arbejde er en udfordring 
for mange, og det har det også været for mig under dette ph.d.-forløb. 
Jeg har – som altid – fået stor opbakning fra min familie og gode 
venner.

Tak til mine forældre og svigerforældre for at rykke ind og gøre det 
hyggeligt for vores børn, når Torben og jeg begge har været afsted. 

Tak til mine børn, Liv og Martin, for jeres interesse og for at dele 
jeres erfaringer og refleksioner over de temaer, der findes i afhand-
lingens analyser. Jeg har glædet mig over, at I synes, de er vigtige at 
beskrive og diskutere. Og tusind tak til dig, Torben, for din store 
opbakning til også dette projekt, ikke mindst til mit forskningsophold 
i England – og særligt for alt det andet vi har sammen.

Afslutningsvis vil jeg takke VIA Efter- og Videreuddannelse og Institut 
for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet for at priori-
tere et ph.d.-projekt inden for karrierevejledningsområdet og for at 
give mig mulighed for at begive mig ud på denne spændende rejse.
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1. Indledning og 
forskningsspørgsmål

Hvordan vejledes unge bedst på vej ind i en voksentilværelse til 
glæde og gavn for sig selv og det samfund, de er en del af? Hvordan 
tilrettelægges betingelser for at unge får indsigt i verden, udvikler 
forståelse af deres muligheder og får grundlag for at handle? Hvordan 
kan vejledere og lærere forbinde sig til unges engagementer i denne 
sammenhæng og være relevante sparringspartnere? 

Det er store spørgsmål, som er højaktuelle i dag, hvor alle mennesker, 
både børn, unge og voksne, går en kompleks fremtid i møde med 
konstante forandringer og skift, med vedvarende krav om fleksibilitet, 
hurtig omstilling, geografisk mobilitet, om løbende at kunne erhver-
ve sig nye kvalifikationer og følge med den hastige teknologiske 
udvikling. Bright og Pryor beskriver med deres ’chaos theory of 
careers’ arbejdsmarkedet som et kaotisk system, som ikke er muligt 
at forudsige. Vidensøkonomi, globalisering og øget global konkur-
rence er centrale faktorer for forandringerne (Bright, 2013; Pryor & 
Bright, 2014). Den teknologiske udvikling betyder, at jobs forsvinder, 
og at der skabes nye, som ville have været vanskelige at forudse bare 
få år i forvejen. Samtidig må vi også regne med, at en række af de 
jobs, vi kender i dag, stadig findes om en årrække – men hvilke? En 
anden udfordring knyttet til arbejdsmarkedet og menneskers liv i 
øvrigt er, at mange mennesker oplever det som en stor udfordring 
og et individuelt ansvar at skabe en hensigtsmæssig balance mellem 
arbejdsliv og privatliv (COWI - Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2011).

De fleste unge har i dag større frihed til at vælge uddannelse og 
erhverv og hvilket liv, de ønsker at leve, end de havde tidligere, hvor 
livsbanen i højere grad var bestemt af forældrenes erhverv. Om fri-
heden til at vælge fortsat vil øges er et åbent spørgsmål. Samtidig 
med en øget valgfrihed og en større og større forventning om, at de 
allerfleste unge tager en uddannelse, er mange børn og unges hver-
dagsliv i dag karakteriseret ved at være frakoblet en stor del af arbej-
dets verden. En række af de erhverv, der karakteriserer vidensamfun-
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det, og som børn og unge altså i princippet skal vælge imellem og 
skabe sig et værdsat liv med, er endog meget vanskelige for dem at 
få indsigt i. 

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er en central del af 
bestræbelsen på at støtte unge i at få uddannelse og beskæftigelse 
og er, som Watts beskriver det, ’a profoundly political process. It 
operates at the interface between the individual and society, between 
self and opportunity, between aspiration and realism. It facilitates 
the allocation of life chances. Within a society in which such life 
chances are unequally distributed, it faces the issue of whether it 
serves to reinforce such inequalities or to reduce them’ (Watts, 2015, 
s. 171). Watts opridser her karrierevejledningens placering midt i 
dobbelthederne mellem individ og samfund – dobbelthederne mellem 
fx unges personlige liv og et samfund, der vil noget med de unge.

I Danmark er der som i andre lande en stor politisk optagethed af, 
hvordan vejledningssystemet og uddannelsessystemet kan indrettes 
under hensyntagen til den enkelte og til fællesskabet, så flest mulig 
unge får fodfæste i uddannelsessystemet og får et godt og mangeårigt 
arbejdsliv. 

Også uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning1 i folkeskolen 
har i Danmark stor politisk bevågenhed, hvilket eksempelvis kommer 
til udtryk ved, at der jævnligt kommer ny lovgivning på området, og 
ved at vejledningen jævnligt evalueres. Denne del af vejledningsfel-
tet danner grundlag for den forskning, der præsenteres i indeværen-
de afhandling. Vejledning kan ikke forstås isoleret, men må forstås i 
samspil med en lang række forhold – eksempelvis med hvad der 
generelt finder sted i skolen – og i afhandlingen er der således også 
fokus på, hvordan vejledning samvirker med skolen. Et grundlag for 
at diskutere og videreudvikle en indsats er at have viden om, hvordan 
den praktiseres og konkret udfolder sig og i betingelserne herfor, som 
deltagerne i feltet, primært unge, vejledere og lærere, møder i deres 
hverdagsliv – og at have viden om hvordan indsatsen giver mening 

1  Når jeg i afhandlingen bruger begrebet ’vejledning’, skal det forstås som en for-
kortelse af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 
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for målgruppen, her unge i udskolingen. Med disse afsæt bidrager 
denne afhandling med viden, som udspringer af disse forsknings-
spørgsmål:

• Hvordan udfolder uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 
sig i samspil med skolen og dens lærere?

• Hvordan giver uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 
mening for unge i udskolingen?

Et af afhandlingens ærinder er – gennem indsigt i unges erfaringer 
og forståelser – at lade unge hjælpe os som fagpersoner i feltet til at 
blive klogere på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i 
udskolingen mere alment. Med denne vidensambition har det været 
naturligt at arbejde med afsæt i kritisk psykologi og praksisforskning. 
Dette afsæt udfolder jeg i kapitel 2. Først vil jeg se nærmere på 
karrierevejledningens historie og mål for indsatsen og dernæst placere 
afhandlingen ift. andre undersøgelser og forskning på området. 
Herefter præsenterer jeg centrale begreber på vejledningsfeltet.

1.1 Historien om vejledning i skolen

Karrierevejledning har en lang og interessant historie både interna-
tionalt og i Danmark. Nedenfor præsenterer jeg kort et historisk 
perspektiv på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejlednings oprin-
delse og fremhæver, at grundlaget var et ønske om at arbejde for 
øget social retfærdighed. Herefter præsenteres nogle af de forhold, 
som ledte til en reform af vejledningssystemet i Danmark i 2003 og 
til etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som 
siden 2004 har skullet varetage uddannelses-, erhvervs- og karriere-
vejledning i grundskolen.

1 .1 .1 Indblik i hvad der ledte til Vejledningsreformen i 2003
Amerikaneren Frank Parsons (1854-1908), som var uddannet inge-
niør, og som senere arbejdede som skolelærer, fremhæves ofte som 
dén, der redte karrierevejledningens vugge. Parsons var stærkt optaget 
af retfærdighed og mente som andre, der arbejdede for sociale re-
former i starten af det 20. århundrede, at rigdom og magt var ulige 



13

fordelt i samfundet. Parsons var optaget af, hvordan mennesker kunne 
hjælpes til at finde fodfæste og vej i et samfund under hastig foran-
dring og nå deres fulde potentiale. Han var særligt optaget af at 
hjælpe unge, kvinder og fattige til beskæftigelse, så de kunne for-
bedre deres tilværelse (Arthur, Collins, Marshall, & McMahon, 2013, 
s. 136; Plant & Kjærgård, 2016). Parsons fremhævede samfundets 
ansvar i denne sammenhæng og pegede på, at det ville kræve struk-
turelle forandringer at skabe et samfund med mere retfærdighed 
(Parsons, 1909). Arbejdet med vejledning var således fra starten 
funderet i et ønske om at bidrage til øget social retfærdighed. Fra 
forskellig side understreges, at der i dag er mindst lige så stort behov 
for at arbejde for social retfærdighed som tidligere. IAEVG (Interna-
tional Association for Educational and Vocational Guidance) opfor-
drer eksempelvis til i højere grad – på alle niveauer – at arbejde for 
retfærdighed (International Association for Educational and Vocati-
onal Guidance, 2013).

Plant er tidligere lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetssko-
le, DPU, nu Aarhus Universitet, og nu professor II i karrierevejledning 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han præsenterer den danske uddan-
nelses- og erhvervsvejlednings historie, som også går over 100 år 
tilbage, og beskriver udviklingen frem til i dag (Plant, 2009). I nær-
værende sammenhæng er det særligt interessant at hæfte sig ved, at 
vejledning kontinuerligt har været spændt ud i feltet mellem individ 
og samfund – mellem vejledningens frigørende potentiale og vejled-
ning som kontrol. Det er også interessant at hæfte sig ved, at vejled-
ningen for elever i folkeskolen igennem mange år har været skole-
baseret og blev varetaget af skolevejledere, der dels var lærere og 
dels arbejdede med uddannelses- og erhvervsvejledning, bl.a. i 
samarbejde med klasselæreren, (Plant, 2009, kap. 7). Endelig er det 
centralt at bemærke, at feltet fra 1970’erne var karakteriseret ved, at 
der var en række forskellige uddannelses- og erhvervsvejlednings-
ordninger i Danmark (Plant, 2009, kap. 8).

Jeg interesserer mig nedenfor for forløbet fra omkring årtusindskiftet 
og frem, hvor der i Danmark pågik en række diskussioner om, hvordan 
det bedst kunne sikres, at der var et effektivt og velfungerende vej-
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ledningssystem mellem skole og uddannelser, mellem forskellige 
uddannelsesniveauer og mellem uddannelse og arbejdsmarked.

I 2000 fremsætter Mikkelsen og Kirkegaard (begge Det Konservative 
Folkeparti) forslag til folketinget om oprettelse af en ny institutions-
afhængig uddannelses- og erhvervsvejledning (Mikkelsen & Kirke-
gaard, 2000). Som begrundelse for forslaget peges på, at uddannel-
ses- og erhvervsvejledning er en stadig vigtigere faktor ift. unges 
overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og efterfølgen-
de uddannelses- og erhvervsforløb. I forslaget argumenteres for, at 
det er centralt at skabe et vejledningssystem, der kan håndtere vej-
ledning af unge i det stadig mere komplekse uddannelsessystem og 
arbejdsmarked. Dette ses som en betingelse for, at unge får en reel 
chance for at træffe valg om uddannelse eller erhverv under hensyn-
tagen til forventede jobmuligheder. I forslaget fremhæves, at det 
eksisterende vejledningssystem er fragmenteret og ikke indeholder 
det nødvendige helhedssyn. I bemærkningerne til forslaget præcise-
res, at der mangler sammenhængende information og koordinering 
i vejledningssystemet, at de uddannelsessøgende har vanskeligt ved 
at få overblik over vejledningssystemet og dermed er usikre på, hvor 
de skal henvende sig med et givent vejledningsbehov, samt at vej-
ledning ikke i alle tilfælde opleves som neutral (forstået som uaf-
hængig af institutionsinteresser), og at omfang og karakter af vejled-
ningen i vid udstrækning fastlægges af de enkelte 
vejledningsinstanser. Der peges på, at dette kan være en medvirken-
de forklaring på frafald. I forlængelse af denne argumentation frem-
fører Mikkelsen og Kirkegaard, at der bør arbejdes for en national 
tværgående institutionsuafhængig uddannelses- og erhvervsvejled-
ning, som forestås af professionelle veluddannede vejledere med 
bredt kendskab til uddannelsessystem og arbejdsmarked (Mikkelsen 
& Kirkegaard, 2000).

Uddannelsesudvalget opfordrer i forlængelse af forslaget undervis-
ningsministeren til at iværksætte en analyse af den eksisterende 
vejledningsindsats, fordele og ulemper ved den eksisterende struk-
turelle forankring af uddannelses- og erhvervsvejledningen og ved 
sammenlægning af én eller flere eksisterende vejledningsordninger. 
På den baggrund bliver ’Rapport om tværsektoriel vejledning’ til 
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(Undervisningsministeriet, 2001). Her peges der sammenfattende 
på, at der er behov for at styrke vejledningsindsatsen ift. grupper med 
særlige behov, ligesom en bedre koordinering af vejledningsindsat-
sen kan bidrage til at reducere frafald fra uddannelserne. Ansvaret 
for vejledning om overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser 
og mellem ungdomsuddannelser foreslås varetaget af en ungdoms-
vejledning forankret i kommunerne. Den konkrete vejledning skal 
fortsat foregå tæt på den enkelte elev og skal foregå på skolerne og 
uddannelsesinstitutionerne. Ift. vejledning knyttet til de videregåen-
de uddannelser foreslås en tilsvarende model. Med henblik på at 
sikre, at den vejledte får en så kvalificeret vejledning som muligt, 
fremsættes der forslag om at etablere en fælles grundlæggende 
vejlederuddannelse (Undervisningsministeriet, 2001, s. 7).

Det fremgår, at man i arbejdet bl.a. er optaget af unges overgange, 
grupper med særlige behov, koordinering af indsatsen, reduktion af 
frafald og kvalificering af vejledningsindsatsen – altså en optagethed 
af mange og meget forskellige problematikker.

Et hovedresultat ved et af OECDs tidligere review af ’Policies for 
information, guidance and counselling’ i 14 medlemslande var, at 
’et effektivt og velfungerende vejledningssystem er en vigtig forud-
sætning for, at overgange mellem uddannelsessektorens forskellige 
niveauer og imellem uddannelse og arbejdsmarked fremmes bedst 
muligt’ (Plant, 2009, s. 149). OECDs undersøgelse af centrale pro-
blemstillinger i det danske vejledningssystem resulterer i en Country 
Note (OECD, 2002), og resultaterne støtter i vid udstrækning op om 
anbefalingerne i ’Rapport om tværsektoriel vejledning’.

I 2003 blev Vejledningsreformen med ikrafttræden i 2004 vedtaget 
(Undervisningsministeriet, 2003) med hensigten at etablere et sam-
menhængende og uafhængigt system for uddannelses- og erhvervs-
vejledning i Danmark. Med reformen skabes en ny organisatorisk 
struktur, som bl.a. indbefatter, at nye institutioner etableres:

• ’Ungdommens Uddannelsesvejledning’ (UU) skal give vejledning 
om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Der etableres 46 
centre, som forankres i kommunerne.
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• ’Studievalg’ skal vejlede om valg af videregående uddannelse. 
Der etableres syv regionale vejledningscentre. Vejledningen skal 
ske i samarbejde med ungdomsuddannelserne, de videregående 
uddannelser og arbejdsformidlingen (fra 2007 kaldet Jobcentre).

• Vejledningsportalen ug.dk er et internetbaseret informations- og 
vejledningsredskab (Undervisningsministeriet, 2003), som etab-
leres på et nationalt niveau. Hertil knyttes senere e-vejledningen, 
der vejleder via chat, telefon og mail (Regeringen, Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, 2009, s. 109).

• ’Nationalt Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning’ 
under Undervisningsministeriet, får bl.a. til opgave at varetage 
videns- og erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling.

• ’Nationalt dialogforum for vejledning’, hvor myndigheder, orga-
nisationer og foreninger kan drøfte forhold af betydning for ud-
dannelses- og erhvervsvejledning.

(Undervisningsministeriet, 2003, kap. 4).

Med etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vej-
ledningsopgaven varetages af vejledere, der for størstedelens ved-
kommende er fuldtidsvejledere, i modsætning til tidligere, hvor 
vejledningsopgaven blev varetaget af medarbejdere, der arbejdede 
med vejledning på deltid. Det indskrives endvidere som en målsæt-
ning, at vejledningen skal varetages af vejledere med vejlederud-
dannelse (Undervisningsministeriet, 2003, kap. 1). Der er således 
tale om en bevægelse hen mod en professionalisering af vejlednings-
indsatsen.

Med etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning kan man 
på den ene side argumentere for, at kompleksiteten i uddannelses-
systemet, på arbejdsmarkedet og i unges overgange førte til, at ar-
bejdsopgaver skiltes ad i skole og vejledning. Det har dog fra starten, 
som det ses af nedenstående præsentation af de lovmæssige rammer 
for området, været intentionen i lovgivningen, at skole og vejledning 
skal samarbejde. Man kan også argumentere for, at etableringen af 
UU bidrager til, at vejledningsopgaven samles og professionaliseres, 
idet den netop varetages af uddannede vejledere der, selvom de 
arbejder i skolen, organisatorisk er forankret i Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning som en selvstændig organisatorisk enhed. 
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Det er interessant at hæfte sig ved modsætninger i feltet – vejledning 
og skole er dels opdelt og skal dels hænge sammen.

1 .1 .2 Kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning for unge 
skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes
I 2017 vedtages Aftale om bedre veje til uddannelse og job (Rege-
ringen, 2017) som en del af et ønske om at skabe en mere integreret, 
sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor unge i ’rest-
gruppen’, forstået som unge under 25 år, der ikke har en ungdoms-
uddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Samtidig etableres den 
Forberedende Grunduddannelse. Formålet med den kommunale 
ungeindsats er, at den unge og den unges forældre ’møder kommu-
nen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende 
kommunale kompetencer og opgaver’ (Regeringen, 2017, s. 16). 
Aftalen giver kommunerne ansvaret for at gøre unge under 25 år klar 
til ungdomsuddannelse og/eller beskæftigelse (Regeringen, 2017, s. 
15).

Med aftalen fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning 
skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det bliver 
således op til kommunerne selv at afgøre, om de ønsker at bibehol-
de, oprette eller nedlægge et lokalt UU-center. Det angives at kom-
munerne dog fortsat har pligt til at opretholde en fagprofessional 
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, der er uafhængig af 
sektor- og institutionsinteresser, og Ungdommens Uddannelsesvej-
lednings funktioner skal således videreføres. Uddannelseskravet til 
vejledere fastholdes, idet vejledning med afsæt i UU’s opgaveporte-
følje fortsat skal varetages af personer, der har en uddannelses-, er-
hvervs- og karrierevejledningsuddannelse, eller som kan dokumen-
tere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Dette 
uddannelseskrav gælder uanset om det vælges at bibeholde, oprette 
eller nedlægge et UU-center (Regeringen, 2017, s. 15). Det er et 
åbnet spørgsmål om en professionel og uafhængig vejledningsindsats 
kan sikres i en ny organisatorisk struktur. Indeværende afhandling 
fokuserer på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i folke-
skolen, og det er værd at bemærke, at det af aftaleteksten fremgår, 
at ’Ungdommens Uddannelsesvejlednings eksisterende funktioner 
og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i 
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grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, 
uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc., herunder også 
vejledningsindsatsen i forhold til elever på frie grundskoler, videre-
føres i samme omfang som i dag’ (Regeringen, 2017, s. 16).2

Jeg viser senere, at sammenhæng i indsatsen og samarbejde mellem 
forskellige parter har været et centralt fokuspunkt i de undersøgelser 
og evalueringer af Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er 
gennemført siden UU’s etablering. Ligesom jeg med afsæt i empirisk 
arbejde viser, at modsætninger i feltet har betydning for vejleder og 
lærers samarbejde, som træder frem som en kompleks størrelse.

1 .1 .3 Målgrupper
Ungdommens Uddannelsesvejledning har en bred målgruppe. Ung-
dommens Uddannelsesvejledning vejleder børn og unge i folkesko-
lens udskoling fra 7. - 9. klasse samt elever i 10. klasse. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning vejleder også unge under 25 år, som ’hverken 
er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang med eller har fuldført en ung-
domsuddannelse eller en videregående uddannelse, efter at de har 
forladt grundskolen eller 10. klasse’. Andre unge under 25 år har 
mulighed for at få vejledning, hvis de retter henvendelse til Ung-
dommens Uddannelsesvejledning. Endvidere kan Ungdommens 
Uddannelsesvejledning efter anmodning fra og finansieret af jobcen-
teret vejlede unge under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg 
(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, kap. 2). 

2  Vejledningsfeltet er et stærkt politisk område. Mens jeg har skrevet afhandlingen, 
har der løbende været lovændringer, og også nu hvor jeg er i gang med at sende 
afhandlingen afsted til forlaget til trykning er der netop kommet forslag om lovæn-
dringer i forlængelse af Aftale om bedre veje til uddannelse og job (Regeringen, 
2017). I lovudkastet om forslag til ’Lov om kommunal indsats for unge under 25 år’ 
foreslås, at den opgaveportefølje, som Ungdommens Uddannelsesvejledning hidtil 
har varetaget videreføres uændret i en ny organisatorisk ramme, ’som bidrager til at 
styrke kommunernes mulighed for at koordinere en samlet tværgående ungeindsats, 
hvor ansvaret for den unge indtil det fyldte 25. år er præcist og effektivt forankret’. 
Hvis kommunen vælger at videreføre Ungdommens Uddannelsesvejledning skal det 
være inden for rammerne af den samlede kommunale ungeindsats (Undervisnings-
ministeriet, 2018, s. 13). 
De løbende lovændringer gør det vanskeligt at trække en streg og sende afhandlin-
gen afsted til trykning. Det gør jeg i dag, og derfor må jeg undlade at udfolde de 
potentialer og bekymringer, der kan være knyttet til lovudkastet.
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Indeværende forskningsprojekt fokuserer på Ungdommens Uddan-
nelsesvejlednings arbejde i folkeskolen, og det er derfor denne del 
af indsatsen, der er i centrum i afhandlingen.

1.2 Mål for vejledning

I de følgende afsnit præsenterer jeg først mål for uddannelses-, er-
hvervs- og karrierevejledning i grundskolen, som de er angivet i love 
på området. Herefter præsenteres de lovgivningsmæssige rammer 
for de aktiviteter og ansvarsområder, som det i loven er angivet, at 
vejledningen og skolen skal arbejde med. Rammerne for aktiviteter-
ne er interessante i nærværende sammenhæng, fordi afhandlingens 
analyser senere giver indsigt i vejlederes og læreres arbejde med en 
del af disse aktiviteter, i unges deltagelse i aktiviteterne og i hvordan 
aktiviteterne giver mening for de unge. Herefter følger en præsenta-
tion af udvalgte europæiske resolutioner for vejledningsområdet, 
som også Danmark har tilsluttet sig. 

1 .2 .1 Mål for vejledning, som de kommer til udtryk i dansk 
lovgivning
I dette afsnit præsenteres mål for vejledningsindsatsen, som de angives 
i dansk lovgivning på området i tilknytning til og efter vejlednings-
reformen i 2003-20043. Disse mål udgør betingelser for vejledernes 
arbejde og er således centrale for afhandlingens analyser.

Først kigger jeg på lovens titel. 

Titlen på den lov, der udgør vejledningsreformen, som bl.a. angiver 
den nye struktur for vejledningssystemet i Danmark er ’Lov om 
vejledning om valg af uddannelse og erhverv’ (Undervisningsmini-
steriet, 2003). Lovens titel angiver, at vejledning handler om at vejlede 
til valg af uddannelse og erhverv. I sin analyse af perioden op mod 

3  I gennemgangen refererer jeg nogle gange til love på området, som er vedtaget 
efter feltarbejdet. Det gør jeg, hvis den aktuelle formulering også gjorde sig gælden-
de, da jeg gennemførte feltarbejde (i skoleåret 2013-2014). I de tilfælde, hvor lovens 
tekst er ændret efter feltarbejdet, beskriver jeg dels lovens ordlyd under feltarbejdet 
og dels efterfølgende er ændring.
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vejledningsreformens vedtagelse fremhæver Plant, at titlen ikke blev 
’Lov om uddannelses- og erhvervsvejledning’ men ’Lov om vejledning 
om valg af uddannelse og erhverv’. Han påpeger, at der er tale om 
’et interessant spring fra (uddannelses- og erhvervs)vejledning til 
vejledning om valg’, og at denne betydningsglidning stort set gik 
upåagtet hen (Plant, 2009, s. 154).

I 2010 træder ’Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse 
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.’ i kraft 
(Undervisningsministeriet, 2010a). Som det fremgår, angives det ikke 
længere i titlen, at vejledning handler om at vejlede til valg af ud-
dannelse og erhverv. Nu anvendes formuleringen ’vejledning om 
uddannelse og erhverv’. Denne titelændring kunne indikere, at der 
ønskes et bredere fokus i vejledningen, og at der således ønskes en 
bevægelse fra et fokus på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 
til et fokus på vejledning om uddannelse og erhverv.

Med ’Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddan-
nelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.’ fore-
slås det, at lovens titel fremadrettet bliver ’Lov om kommunal indsats 
for unge under 25 år’ (Undervisningsministeriet, 2018, §1). I dette 
forslag indgår begrebet vejledning ikke længere i lovens titel. Dette 
kan undre, idet lovforslaget udvider Vejledningsloven (Undervis-
ningsministeriet, 2017) med bestemmelser omkring den Forbereden-
de Grunduddannelse (FGU) og den kommunale ungeindsats Under-
visningsministeriet, 2018, s.7). Der er således i overvejende grad tale 
om tilføjelser til Vejledningsloven og ikke ændringer, der kan be-
grunde, at vejledning ikke indgår i lovens titel.4

Jeg kigger nedenfor nærmere på udvikling i lovens indhold i perioden 
fra 2003 og frem. 

Loven fra 2003 (Vejledningsreformen) indledes med ’mål for vejled-
ning om valg af uddannelse og erhverv’. Her angives, at ’Vejledning 

4  Dette lovforslag er fremkommet, mens jeg er i gang med at gøre afhandlingen klar 
til afsendelse til forlaget, og jeg må derfor afholde mig fra at udfolde de bekymringer, 
der kan være ved at fjerne begrebet vejledning fra lovens titel. 
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om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddan-
nelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for 
samfundet’ (Undervisningsministeriet, 2003, §1). Dvs. også i lovens 
indhold er et valgfokus centralt. I ’Lov om ændring af lov om vejled-
ning om valg af uddannelse og erhverv’ fra 2008 ses, at målet for 
vejledning er udvidet med ’… herunder at alle unge gennemfører 
en erhvervskompetencegivende uddannelse’ (Undervisningsmini-
steriet, 2008, §1). Disse formuleringer er bibeholdt gennem hele 
perioden til i dag, således at den fulde ordlyd af det indledende mål 
for vejledning i Vejledningsloven er formuleret således: ’Vejledningen 
efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv 
bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herun-
der at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse’ (Undervisningsministeriet, 2017, §1).

Selvom formuleringen ’vejledning om valg af uddannelse og erhverv’ 
ikke længere indgår i lovens titel har det således i hele perioden fra 
2003-2017 stået centralt i lovgivningen, at vejledning skal bidrage 
til valg af uddannelse og erhverv – til størst mulig glæde for den 
enkelte og for samfundet. Som det senere træder frem af afhandlin-
gens analyser, er dette fokus på valg af uddannelse en central betin-
gelse for vejlederens arbejde.

Ud over målet om, at vejledning skal bidrage til uddannelsesvalg, 
fremhæves to andre mål. Vejledningen skal bidrage til, ’at frafald fra 
og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte 
elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst 
muligt fagligt og personligt udbytte’ og til ’at den enkelte selv kan 
søge og anvende informationer […] om uddannelse, uddannelses-
institutioner og fremtidig beskæftigelse’ (Undervisningsministeriet, 
2017, §1). I Vejledningsbekendtgørelsen nævnes det endvidere, at 
vejledningsforløbet skal understøtte ’at eleven reflekterer over egne 
kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmulighe-
der’ (Undervisningsministeriet, 2017, §5). 

For vejlednings- og undervisningsforløbene Introduktionskurser i 8. 
klasse og Brobygning i 9. og 10. klasse er der også angivet mål. I 
perioden, hvor jeg udførte feltarbejde, var målet med introduktions-



22

kurser og brobygning at forberede eleverne på uddannelsesvalget. 
Og målet med praktik var at ’give eleven mulighed for afklaring i 
forhold til bestemte uddannelses- og erhvervsønsker’ (Undervisnings-
ministeriet, 2010b). Efter feltarbejdets ophør er loven omkring intro-
duktionskurser og brobygning ændret, og målene for forløbene er 
udfoldet. Målet med introduktionskurser er nu, at ’den unge bliver 
afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsud-
dannelse’, at elevens valg af ungdomsuddannelse kvalificeres og 
udfordres. Både for introduktionskursus og brobygning er det et mål, 
at eleven får ’mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen’ og 
’uddannelsens praktiske og teoretiske elementer’ (8. klasse) / ’ud-
dannelsens faglige, sociale og personlige krav’ (9. og 10. klasse) 
(Undervisningsministeriet, 2017, §1, §3). 

I Vejledningsloven er der angivet andre forhold også. Nemlig at 
vejledning skal differentieres og i særlig grad målrettes unge, der 
’uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved 
at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et 
erhverv’ (Undervisningsministeriet, 2017, §1, stk. 2). ’Uddannelses-
valg’ står som et centralt kriterium for udpegning af, hvilke unge 
vejledningsindsatsen særligt skal rettes mod.

Kravet om prioritering af ressourcerne og målretning af vejlednings-
indsatsen mod udvalgte unge har siden vejledningsreformen konti-
nuerligt været en betingelse for vejledernes arbejde og for de unge.

En del af det, der i bekendtgørelsen er formuleret under ’mål for 
vejledning’, er angivelser af, hvad der skal inddrages i vejledningen, 
hvordan vejledningen skal gives og af hvem, dvs. formuleringer der 
handler om andet end mål for indsatsen: I vejledningen skal inddra-
ges ’såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger… 
som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændi-
ge erhvervsdrivende’, vejledningen skal gives så ’der for den enkelte 
sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen’ og vej-
ledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser og 
varetages af uddannede vejledere (Undervisningsministeriet, 2017, 
§1, §2). Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til 
ungdomsuddannelserne angiver, at aktiviteterne skal forberedes og 
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efterbehandles sammen med eleverne, hvilket skal ske i samarbejde 
mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (Undervis-
ningsministeriet, 2017, §2, §4).

Opsamling
De mål for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, der angives 
i lovgrundlaget, er, at vejledningen skal bidrage til, at elevens valg 
af uddannelse og erhverv bliver til glæde for den enkelte og for 
samfundet, at alle unge gennemfører en uddannelse, at frafald be-
grænses og gennemførelse understøttes med størst muligt udbytte, 
at eleverne selv kan søge og anvende informationer samt at eleven 
reflekterer over egne kompetencer, potentialer og muligheder ift. 
uddannelse og erhverv. Andre mål er, jf. de ændringer der har været 
i lovgrundlaget omkring introduktionskurser og praktik efter feltar-
bejdets ophør, at aktiviteterne skal bidrage til, at den unge bliver 
afklaret omkring og motiveret for at vælge en ungdomsuddannelse, 
og at elevens valg kvalificeres og udfordres. 

Det er tydeligt, at der i lovgrundlaget er et stort fokus på, at vejledning 
skal bidrage til uddannelsesvalg.

Det er interessant at hæfte sig ved, at der i lovens formuleringer 
træder en række dobbeltheder frem. Dobbeltheder mellem styring 
og krav på den ene side (jf. fx at eleverne skal vælge en uddannelse, 
frafald og omvalg skal begrænses, og eleverne skal fuldføre) og 
mellem pædagogik og omsorg på den anden side med en orientering 
mod at tilrettelægge muligheder for den enkelte (jf. fx at eleverne 
skal have mulighed for afklaring og skal sikres en vejledningsindsats 
med sammenhæng og progression). Fremhævelsen af, at vejledning 
skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser har været 
central siden vejledningsreformen, som bl.a. blev gennemført for at 
sikre en uafhængig vejledning varetaget af uddannede vejledere. Det 
er interessant, hvordan man vil understøtte en professionel og uaf-
hængig vejledningsindsats i kommuner, der vælger at nedlægge 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Der er således en række aspekter, der udgør betingelser for vejleder-
nes arbejde og for de unge.
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Nedenfor præsenteres de aktiviteter, som det i loven er angivet, at 
vejledning som minimum skal omfatte, og som altså skal bidrage til, 
at målene for vejledningsindsatsen nås. 

1 .2 .2 Aktiviteter og retningslinjer for organisering af indsatsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvar for at arbejde med 
en række aktiviteter i grundskolen og overordnet skabe et sammen-
hængende forløb for de unge. Generelt gør det sig gældende, at dette 
skal ske i samarbejde med andre aktører, eksempelvis grundskole, 
ungdomsuddannelser, forældre og unge. I Vejledningsloven er det 
som tidligere nævnt angivet, at der skal sikres sammenhæng og 
progression i vejledningsindsatsen (Undervisningsministeriet, 2017, 
§1) – og dermed også mellem vejledningsaktiviteterne.

Uddannelsesparathedsvurdering
Siden vejledningsreformen i 2003 har der været fokus på, at vejled-
ningsressourcen skulle prioriteres og vejledningen målrettes. Fra 
2010 med formuleringen om at vejledningen i særlig grad skulle 
målrettes unge, ’som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil 
få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en 
uddannelse eller vælge et erhverv’ (Undervisningsministeriet, 2010a, 
§1). I 2010 indføres uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og 
10. klasse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for 
uddannelsesparathedsvurderingen, som skal ske i samarbejde med 
skolen. Elever anses for uddannelsesparate, hvis de har ’de faglige, 
personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse’. Uddannelsesparathedsvurde-
ring foretages ift. en af de to grupper af ungdomsuddannelser: gym-
nasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. Hvis eleven overve-
jer både en gymnasial og en erhvervsuddannelse, foretages 
vurderingen ift. begge grupper af ungdomsuddannelser (Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2010, §4). Hvis Ungdommens 
Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven har behov for personlig 
støtte for at blive uddannelsesparat, skal eleven tilbydes denne støtte. 
Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilrettelægge en særlig 
vejledningsindsats for elever, der har en øget risiko for ikke at påbe-
gynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse (Undervisningsmi-
nisteriet, 2010a, §2, §5). Det fremgår ikke klart af loven, om det kun 
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er unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate til både gymnasiale 
og erhvervsuddannelser, der skal have en særlig vejledningsindsats. 
Eller om en ung, der fx ønsker en gymnasial uddannelse, og som 
vurderes ikke-uddannelsesparat til denne, men vurderes uddannel-
sesparat til en erhvervsuddannelse, også skal have en særlig vejled-
ningsindsats. Der træder en dobbelthed frem mellem nogle, der gerne 
vil noget (unge), og andre der vurderer (vejleder og lærer). Det er i 
nogen grad uafklaret, hvilke unge der skal have eller har ret til at få 
en særlig vejledningsindsats – dobbeltheden står åben. 

Senere, og efter mit feltarbejdes ophør, ændres proceduren for ud-
dannelsesparathedsvurdering. Her ridses nogle hovedpunkter for 
ændringerne op. Nu indledes uddannelsesparathedsvurderingen i 
8. klasse, hvor elevens faglige forudsætninger vurderes på baggrund 
af elevens opnåede standpunktskarakterer. Elever som har mindst 
4,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne og hvis skoles leder 
vurderer, at de sociale og personlige forudsætninger er tilstrækkeli-
ge, anses for uddannelsesparate også efter 9. og 10. klasse. For elever, 
der søger en 3-årig gymnasial uddannelse, er karakterkravet dog 5. 
Der foretages en ny vurdering af uddannelsesparathed, hvis elevens 
faglige niveau falder, eller hvis skolen vurderer, at elevens sociale 
og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ 
retning. Ligeledes foretages en ny vurdering, hvis eleven søger en 
anden kategori af ungdomsuddannelse end den, som den tidligere 
uddannelsesparathedsvurdering var knyttet til. I 9. og 10. klasse 
opfylder elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, de faglige for-
udsætninger for at være uddannelsesparat, hvis den pågældende har 
mindst 2,0 i gennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik (Un-
dervisningsministeriet, 2017). Med gymnasiereformen, der trådte i 
kraft januar 2017, ændredes adgangskravene til de gymnasiale ud-
dannelser fra 2019. I 9. klasse skal eleven have et gennemsnit på 
minimum 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde 
de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, og 
eleven skal til afgangseksamen bestå og bekræfte sit faglige niveau 
fra uddannelsesparathedsvurderingen. Det samme gør sig gældende 
ift. den toårige hf, her er karakterkravet dog 4,0 (Undervisningsmi-
nisteriet, 2017).
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For elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og skolen i samarbejde iværksætte en mål-
rettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan 
blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. For elever, der 
ikke vurderes at være uddannelsesparate efter 9. klasse og som ønsker 
at gå i 10. klasse, skal der ske en vurdering af, hvad der kan iværk-
sættes i 10. klasse for at understøtte, at eleven bliver uddannelses-
parat i løbet af 10. klasse (Undervisningsministeriet, 2017, §2g). Hvis 
grundskolen vurderer, at eleven vil være ikke-uddannelsesparat, når 
eleven forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, skal skolen senest den 
1. februar dét skoleår, hvor eleven går ud af grundskolen, sende 
elevens uddannelsesplan til UU, hvorefter Ungdommens Uddannel-
sesvejledning vurderer elevens uddannelsesparathed (Undervisnings-
ministeriet, 2017, §16).

Med disse ændringer er uddannelsesparathedsvurderingen i nogen 
udstrækning blevet automatiseret, og karakterer spiller en central 
rolle i vurderingen. Det ses, at der også efter ændringerne i Vejled-
ningsloven omkring uddannelsesparathedsvurdering skal iværksæt-
tes en indsats for at understøtte, at eleven bliver uddannelsesparat 
efter 9. eller 10. klasse. Undervisningsministeriet skriver i en artikel 
henvendt til forældre, at det er målet, at den plan, der lægges, skal 
bidrage til at den unge ’bliver parat til den type ungdomsuddannel-
se, som han/hun er interesseret i’ (Undervisningsministeriet, 2016).

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer senere et forslag om, 
at en praksisfaglig dimension skal indgå i uddannelsesparathedsvur-
deringen. Det er bl.a. et ønske, at en fremhævelse af elevernes 
kompetencer på det praksisfaglige område skal bidrage til at ’udfor-
dre nogle af de elever, som alene har haft blikket rettet mod gymna-
siale uddannelser’ (Regeringen og Dansk Folkeparti, 2017). Dette 
vedtages således at forudsætningerne for at blive vurderet uddan-
nelsesparat suppleres med ’en tværgående vurdering af elevens 
praksisfaglige kompetencer’ (Undervisningsministeriet, 2018).

Kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning
Lovgrundlaget angiver retningslinjer for organisering af vejledningen. 
I perioden hvor jeg gennemførte feltarbejde (skoleåret 2013-2014) 
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kunne vejledning for alle unge omfatte kollektiv vejledning og 
gruppevejledning. Unge, der vurderedes at have behov for en særlig 
indsats, kunne få individuel vejledning (Undervisningsministeriet, 
2010c, §5). I 2014 blev loven ændret. Vejledningsbekendtgørelsen 
beskriver, at det vejledningsbehov, den unge vurderes at have, skal 
afgøre, hvordan den vejledning, som den unge modtager, skal orga-
niseres – som hhv. kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning. Her 
angives det, at vejledning skal omfatte kollektiv vejledning (7. - 10. 
klasse), hvor kollektiv vejledning forstås som klassebaserede vejled-
ningsaktiviteter, ’som har til formål at forberede eleverne til valg af 
ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse’. Eleverne 
skal ’udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og job, 
så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag’. Den 
kollektive vejledning skal endvidere bidrage til, at eleverne ’får større 
selvindsigt og indsigt i de forskellige ungdomsuddannelser, herunder 
job- og karrieremuligheder’. Elever, der er vurderet ikke-uddannel-
sesparate, skal her ud over modtage gruppe- og individuel vejledning, 
hvor der skal tages udgangspunkt i elevgruppens særlige behov for 
vejledning (Undervisningsministeriet, 2017, §5). Som det fremgår, 
så knyttes angivelserne i loven af de forskellige måder at organisere 
vejledningen på til en skelnen mellem hvilke elevgrupper, der skal/
kan modtage hhv. kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning.

Præciseringen af, at kun elever, der er vurderet ikke-uddannelsespa-
rate, kan modtage individuel- eller gruppevejledning kan ses som 
en del af en bevægelse, der har været gennem hele perioden fra 
Vejledningsreformen i 2003 frem til i dag. En bevægelse i retning af, 
at vejlederens arbejde i stadig større grad skal rette sig mod unge, 
der vurderes at være i risiko for ikke at kunne vælge, påbegynde 
eller gennemføre en ungdomsuddannelse – fx frem for en forståelse 
af, at vejledning skal være for alle hele livet igennem, jf. den euro-
pæiske resolution om livslang vejledning (Council of the European 
Union, 2008), som præsenteres senere i kapitlet.

Introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik
Arbejde med introduktionskurser og brobygning er en delt opgave 
mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen.
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Vejledningen skal introducere unge til uddannelsessystemet, herun-
der ungdomsuddannelserne og sammenhæng mellem uddannelser 
og job. En del af Ungdommens Uddannelsesvejlednings ansvarsom-
råde er i denne forbindelse at arbejde med introduktionskurser og 
brobygning til ungdomsuddannelserne (Undervisningsministeriet, 
2014c, §5).

Da jeg lavede feltarbejde, var det i loven angivet, at ’Introduktions-
kurser er undervisnings- og vejledningsforløb på institutioner, der 
udbyder ungdomsuddannelse. Introduktionskurser kan tilbydes elever 
i 8. klasse og har til hensigt at medvirke til, at eleverne er forberedt 
på uddannelsesvalget efter 9. og 10. klasse’ (Undervisningsministe-
riet, 2010b, §1). Introduktionskurserne i 8. klasse har en samlet 
varighed af fem skoledage.

På begge de skoler, hvor feltarbejdet foregik, var det obligatorisk for 
eleverne at deltage i introduktionskursus i 8. klasse. I Bekendtgørel-
se om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne 
var det angivet som et krav, at elever, der deltog i introduktionskurser, 
skulle introduceres til flere uddannelsesmuligheder, der var ’relevan-
te for den enkelte’ (Undervisningsministeriet, 2010b, §1). Loven 
angav således, at eleverne frit kunne vælge, om de ønskede intro-
duktionskurser på erhvervs- eller gymnasiale uddannelser eller begge. 
Begge UU-centre, hvor jeg lavede feltarbejde, styrede de unges til-
meldinger til introduktionskurser med krav om, at den enkelte ung 
som minimum skulle besøge én erhvervsuddannelse.

Det er interessant at hæfte sig ved, at introduktionskurset dels skulle 
være relevant for den enkelte og dels var obligatorisk. Dette er illu-
strativt for vejledningens betingelser – at skulle vejlede i de dobbelt-
heder der er mellem, at vejledning på den ene side er til for at un-
derstøtte den enkeltes muligheder, og at der på den anden side er 
krav, der gør sig gældende og må håndteres i praksis, fx gennem 
retningslinjer for tilmelding til introduktionskurser. Der må i den 
daglige praksis findes måder at håndtere dobbelthederne på.

Efter feltarbejdets ophør er loven ændret således, at det nu er obli-
gatorisk for alle folkeskoleelever at deltage i introduktionskurser, og 
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eleverne skal introduceres til minimum én erhvervsuddannelse eller 
én erhvervsgymnasial uddannelse. Det er interessant at bemærke, 
at det i Bekendtgørelse om introkurser ikke længere er angivet, at 
introduktionskurserne skal introducere til uddannelser, der er rele-
vante for den enkelte (Undervisningsministeriet, 2017, §1). Nu er 
introduktionskurser således obligatoriske for alle folkeskoleelever i 
8. klasse, ligesom det er obligatorisk for alle elever at deltage i in-
troduktionskursus på minimum én erhvervs - eller erhvervsgymna-
sial uddannelse.

Skolen skal i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 
sørge for, at introduktionskurset forberedes og efterbehandles i for-
bindelse med undervisningen på skolen (Undervisningsministeriet, 
2010b, §2). Det ses, at vejleder og lærer bliver gensidigt afhængige 
for at kunne løse deres opgaver, hvilket kræver koordination. Senere 
i analysen (kapitel 4) beskæftiger jeg mig med, hvordan samarbejde 
mellem vejleder og lærer kan udfolde sig i hverdagslivets praksis. 

Forberedelse og efterbehandling kan betragtes som et oplæg til at 
understøtte de unges læring i tilknytning til introduktionskurset. Ved 
senere ændring af Bekendtgørelse om introkurser er det præciseret, 
hvad der skal indgå i forberedelse og efterbehandling. I forberedel-
sen skal indgå ’forventningsafstemning med eleverne i forhold til 
introduktionskurset og uddannelsesvalg’. Og i efterbehandlingen 
skal ’elevens erfaringer på baggrund af forløbet’ indgå. I både for-
beredelse og efterbehandling skal der være fokus på, at elevernes 
valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse skal forberedes 
og udfordres, så ’eleverne kan træffe valg af ungdomsuddannelse på 
et oplyst og kvalificeret grundlag’. Emnet Uddannelse og job5 og den 
kollektive vejledning skal understøtte forberedelse og efterbehandling 
af forløbet (Undervisningsministeriet, 2017, §2). 

Det ses, at der i lovgrundlaget er sket et skifte fra, at eleverne skal 
introduceres til uddannelser, der er ’relevante for den enkelte’ til at 
elevernes uddannelsesvalg skal udfordres. I loven er det ikke angivet, 
hvordan ’udfordring’ skal forstås. Om det eksempelvis skal forstås 

5  Uddannelse og job er et obligatorisk emne, som skolen skal undervise i.
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således, at når unge har valgt ungdomsuddannelse, så skal vejleder 
og andre herefter forsøge at ruske de unge i deres valg og eventuelt 
få dem til at ændre deres valg? Og gælder dette i givet fald alle 
ungdomsuddannelsesvalg? Eller om tanken i højere grad er, at vej-
leder skal bidrage til at skabe et bredt fundament, som kan danne 
afsæt for refleksion og for den unges valg af ungdomsuddannelse? 
Sådanne forståelsesmæssige udfordringer stiller sig som betingelser 
for vejledere, lærere, unge og deres forældre.

Det er værd at hæfte sig ved, at det i den ovenstående præcisering 
af hvad der skal foregå i forberedelse og efterbehandling, fremhæves 
at der skal være fokus på elevens uddannelsesvalg.

Da feltarbejdet blev gennemført, var brobygning og erhvervspraktik 
i 9. klasse en mulighed. Brobygning skulle tilbydes elever, som var 
uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. klasse, hvis skole og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning vurderede, at det ville gavne 
elevens mulighed for fortsat uddannelse. Det var også en mulighed 
for eleverne at komme i praktik på en arbejdsplads med henblik på 
afklaring i forhold til bestemte uddannelses- og erhvervsønsker 
(Undervisningsministeriet, 2010b). I 2015 blev loven ændret, og 
brobygning i 9. klasse blev obligatorisk for elever, som i 8. klasse 
var vurderet ikke-uddannelsesparate (Undervisningsministeriet, 2015, 
§5). Brobygning skal give ’den unge bedre mulighed for og motiva-
tion til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle 
den unges faglige og personlige kompetencer’ (Undervisningsmini-
steriet, 2015, §3). Erhvervspraktik er en mulighed for alle elever 
(UddannelsesGuiden, 2016).

Med ændringerne fra, at brobygning i 9. klasse tidligere var en 
mulighed, som eleverne kunne vælge, til, at den nu er obligatorisk 
for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, kan man pege på 
intentioner om en øget differentiering af vejledningsindsatsen og om 
en øget indsats for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. 
Det træder også frem, at en forskelsbehandling af eleverne skærpes.

Fra 2017 ændres loven igen, og i Bekendtgørelse om introkurser 
angives, at brobygning i 9. klasse kan tilbydes elever, som i 8. klasse 
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er vurderet ikke-uddannelsesparate og elever, som er vurderet ud-
dannelsesparate men har behov for afklaring (Undervisningsmini-
steriet, 2017, §5). 

Brobygningsforløb i eventuel kombination med ulønnet praktik med 
et uddannelsesperspektiv er obligatorisk for elever i 10. klasse. 
Forløbet skal være en integreret del af 10. klasse og skal tilrettelæg-
ges i tilknytning til undervisningen, så forløbet fremstår sammen-
hængende for den enkelte elev. Brobygning skal omfatte mindst én 
erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (Undervis-
ningsministeriet, 2017, §6, §7). Både ift. introduktionskursus og 
brobygning har læreren således et centralt ansvar for at forberede og 
bearbejde de erfaringer, eleverne gør sig.

Uddannelsesplan
Eleven skal ved udgangen af 9. klasse have en plan for sin videre 
uddannelse. Planen skal indeholde elevens mål for uddannelse efter 
grundskolen, elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, 
beskæftigelse eller anden aktivitet, der kan føre frem til, at eleven 
bliver uddannelsesparat, og uddannelsesparathedsvurdering af eleven. 
Hvis eleven har valgt at gå i 10. klasse, skal det af uddannelsesplanen 
fremgå, hvad eleven vil opnå ved undervisningen i 10. klasse. Ud-
dannelsesplanen anvendes som ansøgning om optagelse til en ung-
domsuddannelse eller i 10. klasse (Undervisningsministeriet, 2017, 
§2c). Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede eleverne 
omkring udfyldelse af deres uddannelsesplaner.

Andre aktiviteter
Ungdommens Uddannelsesvejledning skal endvidere introducere 
eleverne til uddannelsesguiden (ug.dk), eVejledningen og processen 
frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning skal afholde informationsmøder for elever og for-
ældre (Undervisningsministeriet, 2017, §5).
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Emnet Uddannelse og Job / Uddannelses-, Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsorientering
Skolen skal ud over fagene undervise i tre obligatoriske emner, nemlig 
• Uddannelse og Job / Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-

orientering
• Færdselslære
• Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Her interesserer jeg mig for emnet Uddannelse og job / Uddannelses-, 
erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som jeg præsenterer neden-
for. Da jeg lavede feltarbejde, hed emnet Uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering (UEA). Med folkeskolereformen blev det 
revideret og kom til at hedde Uddannelse og Job (U&J).

I Vejledningsbekendtgørelsen, der gjorde sig gældende, da jeg lavede 
feltarbejde, er det præciseret, at vejledning skal bygge på de kund-
skaber og færdigheder, som eleverne bl.a. skal tilegne sig i under-
visningen i 0. - 9. klasse i det obligatoriske emne uddannelses-, er-
hvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Undervisningsministeriet, 
2010c, §5). Formålet med emnet er angivet således: eleverne skal 
tilegne sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, 
forstå værdien af livslang læring og uddannelse samt opnå kompe-
tencer til at foretage karrierevalg. Eleven skal gennem undervisningen 
opnå ’færdigheder og kvalifikationer til at forberede uddannelses- og 
erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der dels inddrager den 
enkeltes forudsætninger og kompetencer, dels de uddannelses- og 
erhvervsmæssige muligheder på baggrund af samfundets behov. Ved 
at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til levevil-
kår og livsformer samt indsigt i forhold, historie, kultur og vilkår, der 
er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden’ 
(Undervisningsministeriet, 2009b). 

Med folkeskolereformen, som trådte i kraft i august 2014, ændres 
uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering og fik navnet 
Uddannelse og Job, i daglig tale U&J (Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling, 2015, §7). Fagformålet for uddannelse og job 
angiver, at eleverne skal ’opnå kompetencer til at træffe karrierevalg 
på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse af betyd-
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ningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og 
erhvervsmuligheder’. Eleverne skal desuden ’opnå viden og færdig-
heder, der kan forberede dem på uddannelses- og erhvervsvalg og 
forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker 
og forudsætninger og de uddan nelses- og erhvervsmæssige mulig-
heder. Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få 
kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, 
der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global 
verden […] Emnet uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres 
uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Eleverne skal 
opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarke-
det. Endvidere skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelser-
ne, og hvilke job og karrieremuligheder forskellige uddannelsesfor-
løb kan føre til’ (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
n.d.).

Også for emnet uddannelse og job er det i Vejledningsloven angivet, 
at vejledningen bl.a. bygger på den viden og de færdigheder, som 
eleverne har tilegnet sig i emnet, og at undervisningen i emnet ’har 
betydning for, at eleverne kan træffe valg om ungdomsuddannelse 
på et oplyst og kvalificeret grundlag’ (Undervisningsministeriet, 2017, 
§6).

Folkeskoleloven præciserer, at skolen har ansvaret for emnet uddan-
nelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering/uddannelse og job, 
og at undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning (Undervisningsministeriet, 2009a, §5; 
Undervisningsministeriet, 2017, §7). Undervisningen skal integreres 
i skolen og i skolens fag. Der er ikke angivet timetal for emnet.

Det ses også her, at samarbejde mellem lærer og vejleder lovgiv-
ningsmæssigt er en præmis for begges arbejde. Også her kan det 
fremhæves, at fagpersonerne fra forskellige institutioner er gensidigt 
afhængige af hinanden ift. at varetage deres opgaver.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er en tung 
formulering, og for at øge afhandlingens læsevenlighed bruger jeg 
afhandlingen igennem de fleste steder ’uddannelse og job’ som en 
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generel formulering om emnerne uddannelses-, erhvervs- og arbejds-
markedsorientering og uddannelse og job.

Opsamling
De foregående afsnit præsenterer rammer for karrierevejledningsak-
tiviteter. Det ses, at der jævnligt er ændringer i lovgivningen på 
vejledningsområdet. Plant angiver, at vejledningsloven er ændret 
fem gange i perioden 2004-2009 (Plant, 2009, s. 158), og af det 
ovenstående fremgår det, at der også er sket omfattende ændringer 
siden. Nogle hovedpunkter er, at Ungepakke II blev vedtaget i 2010, 
og med den blev bl.a. uddannelsesparathedsvurdering indført, og 
15-17-årige fik pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller 
anden aktivitet (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
2010) – rammerne for uddannelsesparathedsvurdering er senere 
ændret (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2014). I 
2014 gennemføres erhvervsuddannelsesreformen, som også indbe-
fatter en række ændringer på vejledningsområdet bl.a. omkring in-
dividuel-, gruppe- og kollektiv vejledning og en målsætning om, at 
alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg (Undervisnings-
ministeriet, 2014c). I 2014 blev en ny folkeskolereform endvidere 
gennemført med bl.a. den konsekvens, at emnet uddannelses-, er-
hvervs- og arbejdsmarkedsorientering blev erstattet af emnet uddan-
nelse og job (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015).

Af præsentationen tegner der sig et billede af, at intentionen i loven 
er, at dét der finder sted i vejledning skal samvirke med, hvad der 
finder sted i skolen og omvendt. Der tegner sig ligeledes et billede 
af en kompleks samarbejdskonstruktion, hvor fagpersoner i begge 
institutioner gensidigt er afhængig af hinanden for at kunne udføre 
deres opgave.

De hyppige ændringer i lovgivning på området og de præsenterede 
rammer for vejledningsaktiviteter og de dobbeltheder, der gør sig 
gældende på vejledningsfeltet, må betragtes som betingelser for 
vejledere, lærere, UU- og skoleledere, samarbejdspartnere, elever 
og forældre. Rammerne udgør også kontekst for de analyser, der 
præsenteres senere i afhandlingen. En ting er, hvordan regler, rammer 
og organisering ser ud, noget andet er, hvordan fx unge, vejledere, 
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lærere og forældre oplever indsatsen i praksis og tillægger den be-
tydning. Afhandlingen bidrager senere med indsigt i, hvordan vej-
ledningsaktiviteter folder sig ud som social praksis, og i hvordan 
unge oplever aktiviteterne i lyset af deres engagementer og rettethe-
der.

1 .2 .3 Rekvirenter og fokus i tidligere undersøgelser af vejledning 
og emnet uddannelse og job
At karrierevejledningsområdet i skolen har stor bevågenhed ses 
endvidere af, at der siden vejledningsreformen i 2003 er lavet mange 
undersøgelser på feltet og af, at undersøgelserne har forskellige re-
kvirenter. I dette afsnit præsenterer jeg eksempler på rekvirenter af 
undersøgelser af vejledning og emnet uddannelse og job, og hvad 
der med undersøgelserne har været fokus på at undersøge. Præsen-
tation er baseret på et review, som jeg har gennemført af danske 
undersøgelser, evalueringer og forskning (herefter undersøgelser), 
der er empirisk baserede, hvor der i større eller mindre grad er fokus 
på Ungdommens Uddannelsesvejledning og/eller emnet uddannel-
se og job, og som er gennemført og publiceret i perioden fra vejled-
ningsreformens ikrafttræden august 2004 (Undervisningsministeriet, 
2003) til ultimo 20146. Reviewet er præsenteret i artiklen Popular 
problems (Skovhus & Thomsen, 2017).

49 undersøgelser blev inkluderet i reviewet. Reviewet viser, at stør-
stedelen af undersøgelserne er rekvireret af en bred vifte af rekviren-
ter; for en oversigt over rekvirenter se (Skovhus & Thomsen, 2017, 
appendix 1). Undervisningsministeriet er den største rekvirent af 
undersøgelser, i nogle tilfælde i samarbejde med andre ministerier, 
fx Finans-, Videnskabs-, Kultur-, Økonomi- og Erhvervsministeriet 
som det gjorde sig gældende ved den omfattende rapport ’Uddan-
nelses- og erhvervsvejledning i uddannelsessektoren’ (Rambøll, 
2008). Og ved ’Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelse’ (Boston Consulting Group, 2013), 
som var rekvireret af Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

6  Reviewet er udarbejdet som et jubilæumsreview og omfatter de undersøgelser, 
der er gennemført i de første 10 år af Ungdommens Uddannelsesvejlednings eksistens, 
dvs. perioden 2004-2014.
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Ministeriet for Børn og Undervisning. I andre tilfælde har Undervis-
ningsministeriet været rekvirent sammen med interesseorganisationer, 
som ved ’Kortlægning af måling af administrative opgaver i Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning’, der er rekvireret af Finans-, Under-
visningsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) (Deloitte, 
2009a). Andre eksempler på rekvirenter er Efterskoleforeningen, som 
har rekvireret evalueringen ’Vejledning i samspil’ (Thomsen & Jensen, 
2011), og de fire beskæftigelsesregioner i samarbejde med Arbejds-
markedsstyrelsen, som er rekvirenter af ’Samarbejde om unge – 
Tværregional undersøgelse og analyse af samarbejdet mellem jobcen-
tre og UU-centre om ungeindsatsen’ (Lunden, Hansen, Johansen, & 
Frederiksen, 2011).

Kun et mindre antal undersøgelser er initieret og udført af forsknings-
institutioner. Mange af undersøgelserne er udarbejdet af konsulent-
bureauer med ingen eller kun lille ekspertise inden for vejlednings-
området. Et faktum som også blev fremhævet af Plant et al. i deres 
artikel fra 2003 om forskning i uddannelses- og erhvervsvejledning 
i de nordiske lande (Plant, Christiansen, Lovén, Vilhjálmsdóttir, & 
Vuorinen, 2003). 

Buland et al. beskriver, hvordan norske vejledere kontinuerligt be-
finder sig i et krydspres mellem forskellige interessenter med forvent-
ninger om, at vejledningen bidrager til at løse bestemte problemer, 
dække forskellige gruppers behov og bidrager til at løse samfunds-
mæssige udfordringer (Buland et al., 2011, s. 153). De mange rekvi-
renter af undersøgelser på Ungdommens Uddannelsesvejlednings-om-
rådet tegner et billede af, at mange parter har forventninger til og 
ønsker om, hvad vejledning skal bidrage til, at der tages hånd om 
og løses.

Reviewet kortlægger de undersøgelsesspørgsmål, som har været 
udgangspunkt for de enkelte undersøgelser. Jeg har analyseret un-
dersøgelsesspørgsmålene og har på denne baggrund samlet dem i 
ni overordnede temaer, som er navngivet problemkategorier (Skovhus 
& Thomsen, 2017, s. 117). Nedenfor ses en oversigt over disse og 
en præsentation af, hvad der har været fokus på at undersøge inden 
for de enkelte problemkategorier. Tallet under hver problemkatego-
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ri angiver antal undersøgelser i den pågældende kategori. En under-
søgelse kan indgå i flere problemkategorier, hvorfor summen af de 
nævnte tal er højere end det samlede antal publikationer.

Problemkategori
Antal undersøgelser

Fokus for vidensproduktion

Organisering og 
samarbejde mellem 
systemer

16

De organisatoriske rammer for vejlednings-
indsatsen, samspillet mellem initiativer og 
samarbejdet mellem forskellige parter i 
indsatsen.

Målretning af vejled-
ningsindsatsen

6

Hvem er de unge i målgruppen, hvilke 
forhold skal medtænkes i vejledning af 
målgruppen og hvordan arbejder Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning med at målrette 
vejledningen?

Kvalificering af 
vejlederen

2

Hvordan kan en igangsat vejledningsindsats 
kvalificeres? Betydning af uddannelse af 
vejledere.

Økonomi

3

Anvendelse af ressourcer. Hvordan omkost-
ningerne til forskellige vejledningsindsatser 
korresponderer med de prioriteringer og 
målretninger af indsatserne, der afspejler sig i 
lovgivningen. Dette mhp. at identificere 
muligheder for at effektivisere indsatsen.

Implementering af 
lovgivning

8

Hvordan initiativer i lovgivningen implemen-
teres, og hvordan initiativer i lovgivningen 
bidrager til, at målsætninger nås.

Uddannelsesvalg
8

Faktorer af betydning for unges uddannelses-
valg.

Aktiviteter i vejled-
ningsindsatsen

9

Undersøgelse af aktiviteter i vejledningsind-
satsen.

Begreber
6

Hvordan der i praksis arbejdes med udgangs-
punkt i særlige begreber i lovgivningen.

Brugernes tilfredshed
14

Brugerens tilfredshed og deres egen vurdering 
af udbytte af vejledning.

Oversigt 1. Problemkategorier, antal undersøgelser i de forskellige 
problemkategorier og fokus for vidensproduktion i problemkatego-
rierne.
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Problemkategorierne indikerer, at mange af de spørgsmål, som ønskes 
undersøgt, forbinder sig tæt til den danske policy på feltet og til 
begreber og bestræbelser her. Dette kan indikere, at formålet med 
mange af undersøgelserne i nogen udstrækning er at understøtte 
politikudvikling.

Nedenfor vender jeg blikket ud af landet mod europæiske resoluti-
oner om vejledning, som Danmark har tilsluttet sig, og analyserer, 
hvilke mål for vejledning, der træder frem her. Dette er interessant 
i lyset af de mål for vejledning der, som tidligere præsenteret, ses i 
den danske vejledningslovgivning.

1 .2 .4 Mål for vejledning, som de kommer til udtryk i europæiske 
resolutioner
I resolutioner på europæisk niveau, som også Danmark har tilsluttet 
sig, har der i en lang periode været en optagethed af livslang læring 
og livslang vejledning.

Livslang læring som centralt mål i Europa
Igennem mange år er uddannelse blevet betragtet som et centralt 
mål i Europa. Det europæiske råd (The European Council) udarbej-
der i år 2000 i Lissabon strategiske mål for unionen med afsæt i et 
ønske om at styrke beskæftigelse, økonomiske reformer og social 
sammenhængskraft som en del af en vidensbaseret økonomi. Bag-
grunden er en opfattelse af, at samfundet bliver mere og mere vi-
densbaseret, hvorfor læring og uddannelse bliver mere og mere 
vigtige i et livslangt perspektiv. Endvidere angives det, at det er en 
udfordring, at der er et stigende demografisk pres som følge af en 
aldrende befolkning i Europa. Det fremhæves, at disse forandringer 
påvirker alle aspekter af menneskers liv og kræver radikale transfor-
mationer af den europæiske økonomi, hvorfor det bliver nødvendigt 
at forstå uddannelse (uddannelse og training) i en livslang lærings-
ramme (European Parliament, 2000).

Senere følger Europa Kommissionens resolution om livslang læring, 
som fastlægger livslang læring som vejledende princip i uddannelse 
og beskæftigelse (The Council of the European Union, 2002). Her 
fremhæves uddannelse som nødvendig for at fremme ’social cohe-
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sion, active citizenship, personal and professional fulfilment, adap-
tability and employability’. Ligeledes anføres, at livslang læring fa-
ciliterer fri mobilitet for borgerne og gør det muligt at indfri de mål 
og ambitioner, som landene i EU har, eksempelvis velstand, konkur-
rencedygtighed, tolerance og demokrati. Aspekter som, set fra dette 
perspektiv, skal gøre det muligt for alle borgere at tilegne sig den 
viden, der er nødvendig for at tage aktiv del i vidensamfundet og 
arbejdsmarkedet (The Council of the European Union, 2002, s. 1).

Livslang vejledning
I tilknytning til satsningen på livslang læring er der på policyniveau 
en orientering mod at understøtte, at livslang læring kan udfolde sig 
i praksis. Livslang vejledning bliver et centralt fokusområde i denne 
sammenhæng. I 2004 kommer den første resolution herom, nemlig 
‘Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the 
Field of Guidance throughout Life in Europe’, som er er et centralt 
dokument i arbejdet med at udvikle livslang vejledning. Resolutionen 
fremhæver livslang karrierevejledning af høj kvalitet som en nøgle-
komponent i strategien for at nå målet om, at Europa bliver verdens 
mest dynamiske vidensbaserede samfund. Resolutionen kan ses som 
et udtryk for et paradigmeskifte fra en traditionel tilgang, hvor vejle-
der ses som ekspert, til en tilgang til vejledning som har fokus på at 
understøtte empowerment af borgeren (Sultana, 2008, s. 12, 53).

I resolutionen fremhæves, at karrierevejledning generelt og specielt 
i skoler spiller en essentiel rolle ’in ensuring that individuals’ educa-
tional and career decisions are firmly based, and in assisting them 
to develop effective self-management of their learning and career 
paths’. Endvidere fremhæves, at livslang vejledning bidrager til, at 
EU kan nå målene om økonomisk udvikling, et effektivt arbejdsmar-
ked og geografisk mobilitet. Dette fordi livslang vejledning antages 
at bidrage til at øge effektiviteten af investeringer i uddannelse, 
livslang læring, human kapital og udvikling af arbejdsstyrken. Effek-
tiv karrierevejledning angives også at spille en nøglerolle ift. bl.a. 
social lighed (social equity) og aktivt medborgerskab ved at tilskyn-
de og støtte menneskers deltagelse i og valg af realistiske og me-
ningsfulde karrierer (Council of the European Union, 2004). Reso-
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lutionen fremhæver således, at livslang vejledning kan bidrage til at 
nå målene i indsatsen for livslang læring. 

I 2008 udarbejder Council of the European Union anden resolution 
med fokus på bedre integration af livslang vejledning og strategier 
for livslang læring (Council of the European Union, 2008). Her 
fremhæves, at globalisering og det øgede antal år på arbejdsmarke-
det for den enkelte skaber et øget behov for, at individer tilpasser 
deres færdigheder for at være på forkant med udviklingen og sikre 
deres ’career paths’. Resolutionen knytter i høj grad livslang vejled-
ning til de multiple overgange (transitioner), som borgerne gennem-
går. Det skrives frem, at karrierevejledning spiller en afgørende rolle 
ift. de store beslutninger, som mennesker tager i løbet af deres tilvæ-
relse. Vejledning angives at bidrage til at sætte borgerne i stand til at 
håndtere egne karriereveje på en mere sikker måde og til at opnå en 
bedre balance mellem deres personlige og professionelle liv (Council 
of the European Union, 2008).7

De forståelser, der ses i de europæiske resolutioner, repræsenterer 
særlige måder at forstå de beskrevne udfordringer på og særlige 
måder at ville løse dem på. Nogle af de samme dobbeltheder og 
modsætningsfulde hensyn, som der tegnede sig et billede af i den 
danske vejledningslovgivning, ses også i de europæiske resolutioner 
– dobbeltheder mellem at understøtte den enkeltes muligheder og 
udvikling og mellem at understøtte arbejdsmarkedets behov og 
økonomisk vækst. 

7  Når man, som jeg vælger her, betragter policy-papirer på europæisk niveau er det 
vigtigt at være opmærksom på, at formuleringerne i dokumenterne er udtryk for 
kompromisser og på at der kan stor være forskel på det, der formuleres i policy-do-
kumenterne og praksis i de enkelte lande. Her spiller eksempelvis de lovgivnings-
mæssige rammer i medlemslandene, de økonomiske muligheder og den konkrete 
daglige praksis en stor rolle. Helt overordnet kan man hæfte sig ved, at når der 
overhovedet er lavet policy på området, så er det fordi, at EU bl.a. betragter det som 
et samfundsansvar at bidrage til at realisere menneskers potentiale, mulighed for 
udvikling og fuld deltagelse i det fælles liv – og på den baggrund på forskellig vis 
arbejder med at støtte medlemslandene i at udvikle rammer for at understøtte denne 
udvikling. 
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Samtidig med at et økonomisk udgangspunkt er fremtrædende i 
resolutionerne, er det interessant at bemærke, at det fremhæves, at 
arbejdet med livslang læring skal ske på måder, der stemmer overens 
med europæiske værdier, bidrager til større social sammenhængskraft, 
bekæmper social eksklusion mv. Det økonomiske udgangspunkt for 
livslang læring er fremtrædende, samtidig med at det er flettet sammen 
med nogle særlige perspektiver på, hvilken type samfund den øko-
nomiske vækst skal finde sted i og styrke.

Opsamling – et bredere og et smallere fokus
Afrundende vil jeg samle op på hvilke mål for vejledningsindsatsen, 
der ses i den danske lovgivning på området og i de europæiske re-
solutioner om livslang vejledning.

Formuleringerne i europæiske resolutioner omkring livslang vejled-
ning kan læses således, at der er en optagethed af, at Europa kan 
klare sig i en global konkurrence og af påvirkning af borgerne i 
retning af at være fleksible ift. arbejdsmarkedets behov mv. Samtidig 
angives andre aspekter, der kan læses som en optagethed af, at 
vejledning også skal bidrage til lighed, aktivt medborgerskab og 
livsbalance.

I den danske vejledningslovgivning er målet med vejledning angivet 
som, at den vejledte får erfaringer med forskellige uddannelser, at 
den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og træffer et kva-
lificeret uddannelses- og erhvervsvalg, at alle unge får en uddannel-
se, at frafald skal mindskes og at unge skal reflektere over egne 
kompetencer, potentialer og muligheder ift. uddannelse og erhverv. 
Livsbalance, aktivt medborgerskab og social retfærdighed indgår 
eksempelvis ikke som begreber i den danske vejledningslovgivning8. 
At det ikke i den danske vejledningslovgivning, i modsætning til 
europæiske resolutioner, er nævnt som et mål for vejledningsindsat-
sen at bidrage til social retfærdighed er interessant, bl.a. i lyset af at 
vejledningens afsæt historisk, som det udfoldes senere i dette kapitel, 
var et ønske om at bidrage til social retfærdighed.

8  Også Irving finder i New Zealand, at social retfærdighed er fraværende i de poli-
tiske retningslinjer for career education og karrierevejledning (Irving, 2015).
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Det er en pointe i forlængelse af ovenstående analyse, at der i den 
danske vejledningslovgivning i vid udstrækning er fokus på, at vej-
ledning skal bidrage til uddannelsesvalg, og at dette fokus er smal-
lere end dét, der gør sig gældende i de europæiske resolutioner. 

Det nævnte fokus på uddannelsesvalg er interessant set i tilknytning 
til afhandlingens analyser, som præsenteres i kapitel 3-5. Her udfol-
des det, hvordan et fokus på uddannelsesvalg gør sig gældende i 
hverdagens vejledningspraksis og skoleliv og i unges forståelser af, 
hvad vejledning skal bidrage til – og hvordan dette får betydning for 
unges deltagelse i vejledning.

Nedenfor placerer jeg afhandlingens fokus og den viden afhandlin-
gen bidrager med ift. tidligere undersøgelser på feltet.

1.3 Viden om vejledning i skolen og emnet 
uddannelse og job
Plant har beskrevet, at dansk uddannelses- og erhvervsvejledning 
historisk rækker over hundrede år tilbage, og at et pædagogisk ud-
viklingsarbejde af erhvervsvejledning og -orientering blev påbegyndt 
på enkelte skoler fra midten af 1950’erne (Plant, 2009). Vejledningens 
historie i Danmark, også på skoleområdet, er således lang. 

I nedenstående afsnit giver jeg en karakteristik af feltet med afsæt i 
tidligere undersøgelser omkring vejledning i skolen og emnet ud-
dannelse og job. Som grundlag herfor har jeg udarbejdet et indholds-
review af danske undersøgelser, evalueringer og forskning omkring 
hhv. uddannelse og job og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
da det er denne institution, der siden 2004 har haft ansvaret for 
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i grundskolen. Dette 
suppleres med indblik i resultater fra tre internationale reviews: ’Good 
career guidance’ der, som titlen indikerer, identificerer forskellige 
dimensioner af god karrierevejledning (Holman, 2014). ’Career 
education: International literature review’ som bidrager med et 
overblik over ’the evidence-base underpinning careers education 
and its impact on pupils’ skills and outcomes’ (Hughes, Mann, Barnes, 
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Baldauf, & McKeown, 2016, s. 1). Og et review af forskning i effekt 
af uddannelses- og erhvervsvejledning (Larsen, Christensen, Tiftikci, 
& Nordenbo, 2011).

Indholdsanalysen er udarbejdet ved, at jeg har kortlagt litteratur på 
området, læst denne igennem og identificeret resultater og pointer. 
Udvalgte dele af dette review, dvs. de resultater som jeg vurderer 
som mest relevante ift. mine forskningsspørgsmål, præsenteres ne-
denfor. Præsentationen er struktureret med afsæt i udvalgte problem-
kategorier for området, jf. de problemkategorier som er præsenteret 
tidligere i oversigt 1, nemlig de problemkategorier som jeg vurderer 
er mest centrale ift. nærværende afhandlings forskningsspørgsmål. 
De valgte problemkategorier er: Organisering og samarbejde mellem 
systemer, Målretning af vejledningsindsatsen, Uddannelsesvalg, 
Aktiviteter i vejledningsindsatsen og Brugernes tilfredshed. Afslut-
ningsvist fremhæver jeg, at der ikke er nogen undersøgelser i perio-
den, der formulerer undersøgelsesspørgsmål omkring social retfær-
dighed.

Reviewet udgør et afsæt for at placere indeværende afhandling ift. 
tidligere undersøgelser på UU-området og af emnet uddannelse og 
job.

1 .3 .1 Indholdsreview
Organisering og samarbejde mellem systemer
Af de forskellige undersøgelser på området ses, at en optagethed af 
de organisatoriske rammer for vejledningsindsatsen, af samspillet 
mellem initiativer og samspillet mellem forskellige parter i indsatsen 
har gjort sig gældende i hele Ungdommens Uddannelsesvejlednings 
levetid. ’Organisering og samarbejde mellem systemer’ er den pro-
blemkategori, der indeholder det største antal undersøgelser.

Tre år efter vejledningsreformen i 2003 kortlægges de kommunale 
samarbejdskonstruktioner omkring Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning. Det konkluderes, at Ungdommens Uddannelsesvejledning 
er karakteriseret ved, at der er en række forskellige samarbejdskon-
struktioner for organiseringen, og ved at centrene har meget forskel-
lige vilkår for ledelse og organisering af vejledningsindsatsen. Der 
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er ligeledes stor forskel på, hvilke ressourcer centrene har til rådighed 
til drift af vejledningscentret (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, s. 
29). Efter vejledningsreformen i 2014, som bl.a. præciserede, hvilke 
elever der skulle modtage hhv. kollektiv-, gruppe- og individuel 
vejledning (Undervisningsministeriet, 2014c, §5), finder Danmarks 
Evalueringsinstitut ligeledes, at UU-centrene har meget forskellige 
rammer for den kollektive vejledning, bl.a. i form af ressourceallo-
kering (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 7).

I 2009 kortlægger Deloitte de mange aktører, som Ungdommens 
Uddannelsesvejledning samarbejder med, nemlig Studievalg, ung-
domsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, 
jobcenter, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, skoler og institutioner 
der udbyder folkeoplysende aktiviteter. Der er også samarbejde med 
institutioner der udbyder uddannelse og undervisning til unge med 
særlige behov, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), socialfor-
valtning, den nationale videns- og specialrådgivningsinstitution 
(VISO) og UU-centre i andre geografiske områder. Sidst men ikke 
mindst skal vejledningen tilrettelægges i samarbejde med folkesko-
len (Deloitte, 2009a, s. 12).

I evalueringen af arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering 
angives, at samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning 
og folkeskole omkring unge med særligt vejledningsbehov grund-
læggende vurderes som velfungerende (Epinion, Pluss Leadership, 
& Center for Ungdomsforskning, 2011, s. 10).

DEA finder i 2012, at det der kendetegner de steder, hvor der er et 
godt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
skole, er stærke relationer mellem vejleder og lærere, faste møde-
gange mellem vejleder og lærere og en formel samarbejdsaftale 
mellem skole og UU-center (Balslev Jensen, 2012, s. 16). 

Samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skole 
omkring emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 
(UEA) har været undersøgt af flere omgange. I evalueringen, som 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2007, indleder 
EVA med at præcisere, at det står i regelgrundlaget, at det er skole-
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lederens opgave at sikre, at der for alle klasser afsættes den nødven-
dige tid for UEA, og at lærerne samarbejder med den tilknyttede 
vejleder om UEA. EVA finder, at koordineringen af indsatsen ofte 
bygger på et uformelt samarbejde, at samarbejdet på centre og skoler 
uden en formaliseret ramme om UEA ’i særdeleshed afhænger af de 
eksisterende relationer mellem vejlederen og den enkelte skole inden 
reformen trådte i kraft’, og at UU-centrene fremhæver, at en skriftlig 
og kendt samarbejdsaftale er nødvendig for at sikre en tydelig an-
svarsfordeling og for at afstemme vejlederens bistand med skolens 
årskalender. UEA-lærere peger på, at der er behov for en tydeligere 
arbejdsbeskrivelse og arbejdsfordeling ift. gennemførelsen af UEA. 
Nogle UEA-lærere angiver også, at de oplever, at emnet UEA i nogle 
tilfælde ’foregår på bekostning af anden undervisning’ (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2007, s. 54-56). I 2012 kortlægges UEA-aktivi-
teter i folkeskolen. Her peges på, at der er meget store forskelle på, 
hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges – dels kommunalt og dels 
på de enkelte skoler. Prioriteringen på den enkelte skole er meget 
personafhængig. Hvis ikke skolens ledelse vægter emnet, så afhæn-
ger omfang og kvalitet af den enkelte lærers vurdering af vigtigheden. 
Der er en markant spredning i timeforbrug på tværs af skolerne. Cirka 
en femtedel af skolelederne har begrænset kendskab til lovgivning, 
omfang og praksis omkring UEA, og skoleledere og lærere oplever 
en uklarhed omkring indholdet i emnet. Tre fjerdedele af skoleleder-
ne vurderer samarbejdet omkring UEA som velfungerende, mens det 
kun er en femtedel af UU-lederne, der har samme opfattelse. Endelig 
træder en uklarhed i arbejdsfordelingen omkring UEA mellem Ung-
dommens Uddannelsesvejledning og skoler frem (Center for Ung-
domsforskning, Pluss Leadership, & Epinion, 2012, s. 4-6). DEA 
finder, at 80% af UU-lederne angiver, at lærerne generelt ikke prio-
riterer UEA og peger på, at skolen ofte opfatter UEA som en tidsrøver 
(Balslev Jensen, 2012, s. 13).

Med afsæt i undersøgelserne, der ligger til grund for reviewet ’Good 
Career Guidance’, konkluderes det, at det har positiv effekt, når 
skoler har et integreret program for career education (begrebet career 
education uddybes senere i nærværende kapitel) og karrierevejled-
ning, at der er udpeget en uddannet medarbejder som ansvarlig 
herfor, og som bakkes op på ledelsesniveau. Programmet skal være 
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kendt og forstået af elever og forældre og skal jævnligt evalueres 
(Holman, 2014, s. 20).

Undersøgelserne af organisering og samarbejde undersøger generelt, 
hvordan parterne angiver at samarbejde og parternes vurdering af 
samarbejdet. Undersøgelserne har ikke fokus at undersøge, hvordan 
samarbejde mellem vejledning og skole i praksis udfolder sig, hvilket 
er det aspekt af samarbejde, som nærværende projekt er optaget af.

Kvalificering af vejlederen
Undersøgelserne i problemkategorien ’kvalificering af vejlederen’ 
har fokus på at undersøge betydning af uddannelse af vejledere, samt 
hvordan en igangsat vejledningsindsats kan kvalificeres.

I perioden er der gennemført to undersøgelser, der er placeret i denne 
problemkategori, nemlig en undersøgelse af mentorskaber i over-
gangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse (Day, Kaiser, & Nielsen, 
2009) og en undersøgelse af effekt af diplomuddannelse i Uddan-
nelses- og Erhvervsvejledning (Nielsen, Skovhus, & Buhl, 2011). 

Vejledningsreformen i 2003 blev bl.a. gennemført som resultat af et 
ønske om at professionalisere vejledningsindsatsen i Danmark. I 
vejledningsloven indskrives som en målsætning, at vejledning skal 
varetages af vejledere med vejlederuddannelse (Undervisningsmi-
nisteriet, 2003). 21 forskellige vejlederuddannelser/-kurser blev er-
stattet af én vejlederuddannelse. I lyset af målsætningen om at 
professionalisere vejledningsindsatsen er det er interessant, at der 
for perioden kun er to undersøgelser, der er placeret i problemkate-
gorien ’kvalificering af vejlederen’. Begge undersøgelser var initieret 
og gennemført af Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, 
som var forankret på VIA og UCC, der begge arbejder med diplom-
uddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning (nu diplomud-
dannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning). Under-
søgelserne er således ikke rekvirerede af nogen af de ministerier, der 
har rekvireret mange undersøgelser i perioden.
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Målretning af vejledningsindsatsen
Siden etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning er det 
i lovgivningen præciseret, at vejledningsindsatsen skal målrettes. 
Først formuleret som en målretning af indsatsen mod ’unge med 
særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv’ 
(Undervisningsministeriet, 2003, §1). I bekendtgørelsen fra 2004 står 
der, at vejledningen skal ’afpasses efter den enkeltes behov med vægt 
på unge, der på grund af personlige forudsætninger, fysiske eller 
psykiske funktionsnedsættelser, etnisk baggrund eller andre forhold, 
har et særligt behov for vejledning’ (Ministeriet for børn, undervisning 
og ligestilling, 2004, §3). EVA finder, at dette er en meget bred de-
finition, og at denne indgår i forskellige fortolkninger i hhv. UU-cen-
tres og vejlederes operationaliseringer af gruppen af unge, som 
vejledningsindsatsen særligt skal rettes mod. EVA finder også, at 
vejlederne ofte betragter unges vejledningsbehov som en størrelse, 
som dels er variabel og dels er vanskelig at afgrænse, at vejledere 
og ledelse i nogle centre har forskellige opfattelser af, hvilke unge 
der har særlige behov for vejledning, og at der blandt vejlederne på 
de enkelte centre er forskellige opfattelser af, hvilke unge der har 
særlige behov for vejledning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, 
s. 37-38). EVA konkluderer bl.a., at den meget overordnede defini-
tion er medvirkende til, at UU-centrene har vanskeligheder ved at 
udarbejde retningslinjer for målretning af vejledningsindsatsen (Dan-
marks Evalueringsinstitut, 2007, s. 38). I 2008 ændres formuleringen 
i loven til, at vejledningen i særlig grad skal målrettes unge, ’som 
uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved 
at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et 
erhverv’ (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2008, 
§1). Plant fremhæver, at der med den ændrede formulering er tale 
om en betydningsfuld ændring fra ’særlige vejledningsbehov’ til 
’udvidet behov for vejledning’ (Plant, 2009, s. 158).

I 2009 konkluderer Deloitte i en ’analyse af barrierer og muligheder 
for at flere unge sikres en erhvervskompetencegivende uddannelse’, 
at det er en udfordring for Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
jobcentre at skabe et klart billede af, hvem de unge i risikogruppen 
er, så de kan identificeres (Deloitte, 2009b, s. 7). Rambøll evaluerer 
i 2009 lovændringer på vejledningsområdet, bl.a. ift. den præcisering 
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der er sket af, hvilke unge vejledningen skal målrettes mod. Det 
konkluderes, at der i kommunerne arbejdes med en tidlig identifi-
kation, og at der er etableret en tidlig og differentieret vejlednings-
indsats ift. dem, der har størst behov for vejledning (Rambøll, 2009, 
s. 11).

I 2010 blev Ungepakke 2 og det hertil forbundne regelgrundlag 
vedtaget. Uddannelsesparathed (UP) og uddannelsesparathedsvur-
dering (UPV) er nye begreber (Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling, 2010, §4). I midtvejsrapport om uddannelsesparatheds-
vurdering fremhæves, at Ungdommens Uddannelsesvejledning er 
kommet langt med at udvikle fælles kriterier for vurderingen, men 
at denne forståelse endnu ikke fuldt ud har rodfæstet sig hos andre 
aktører. Det angives, at mange vurderinger foretages med afsæt i 
’mavefornemmelser’, og at der blandt aktørerne er ’grundlæggende 
uenigheder omkring definitionen af og vægtningen mellem det 
personlige, sociale og faglige’. Vejlederne betragter generelt uddan-
nelsesparathedsvurderingen som en del af en proces, frem for kun 
et vurderingsredskab (Epinion et al., 2011, s. 9-10). Senere konklu-
deres, at uddannelsesparathedsvurdering ’fungerer som et vigtigt 
proces- og dialogredskab i arbejdet med at sikre, at de unge vejledes 
til det rette uddannelsestilbud’. Det fremhæves, at der er uklarhed 
omkring definitioner af unge, der er udsatte i overgangen til ung-
domsuddannelser. I praksis sættes lighedstegn mellem unge, der har 
personlige, faglige og/eller sociale problemer, der hindrer dem i at 
gennemføre en uddannelse, og uafklarede unge. Det konkluderes 
endvidere, at der på landsplan er stor forskellighed ift. de tilbud, der 
er til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate forstået på den 
måde, at ’der langt fra er samme muligheder for de udsatte unge i 
hele landet’ (Epinion, Pluss Leadership, & Center for Ungdomsforsk-
ning, 2012, s. 8).

Opsamlende vil jeg fremhæve, at det er interessant at hæfte sig ved, 
at det i lovgivningen gennem hele perioden har været et ønske, at 
vejledningsindsatsen skal målrettes, og at der i loven har været 
forskellige formuleringer omkring målgruppen. Det er ligeledes in-
teressant at hæfte sig ved, at problemer med at identificere hvilke 
unge, der hører til målgruppen, er meget komplekse.
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Indeværende afhandling bidrager med praksiseksempler på, hvordan 
der i vejledning arbejdes med at identificere den gruppe, som vej-
ledning i særlig grad skal målrettes mod, og på hvordan der arbejdes 
med unge, som vurderes at have udvidet behov for vejledning.

Uddannelsesvalg
Reviewet af undersøgelser viser, at der er en forholdsvis stor opta-
gethed af at få viden om, hvorfra unge henter inspiration til deres 
uddannelsesvalg, og om hvilke faktorer der har betydning for, hvilken 
uddannelse de vælger efter 9. eller 10. klasse.

Pless m.fl. finder, at mange elever i udskolingen ser frem til deres 
forestående uddannelsesvalg med forventning, men at valget for 
nogle, særligt for elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate og 
som oplever at have faglige vanskeligheder, er forbundet med tvivl 
og bekymring (Pless, Juul, & Katznelson, 2016, s. 15-16). Hvert år 
gennemføres brugerundersøgelser af Ungdommens Uddannelses-
vejledning for elever i bl.a. 9. og 10. klasse. I brugerundersøgelsen, 
der blev gennemført i 2014 (dvs. for det skoleår hvor jeg primært 
gennemførte feltarbejde), angiver 90% af eleverne, at de den 1. marts 
var klar til at vælge, hvad de skulle efter 9. eller 10. klasse (Under-
visningsministeriet, 2014d).

I brugerundersøgelsen angiver mange af de unge (83%), at det er 
vigtigt for dem, at de har hørt godt om uddannelsesstedet, at det er 
vigtigt, at de er sikker på, at de kan gennemføre uddannelsen (82%), 
og at det er vigtigt, at de har en ide om, hvilket job uddannelsen 
fører til (75%). 25% angiver, at det er vigtigt, at uddannelsesstedet 
ligger et bestemt sted (Undervisningsministeriet, 2014d). CEFU un-
dersøger uddannelsesvalg og vejledning i Frederikshavn og Hjørring 
kommuner og finder, at betydningen af afstand til uddannelsesinsti-
tutionen ser ud til at have en social slagside: ’jo vanskeligere situa-
tionen i forvejen er for den unge, desto større betydning får afstand 
og transport på de unges uddannelsesvalg’ (Nielsen & Katznelson, 
2009, s. 25).

Unge har samlet set fokus på uddannelse og arbejde som individu-
elle selvrealiseringsprojekter (Pless & Katznelson, 2007, s. 13). Nielsen 
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og Katznelson finder, at for en del af de unge, der oplever uddan-
nelsesvalget som relativt ukompliceret, har processen været præget 
af, at de forholder sig meget lidt refleksivt til deres fremtid. Disse 
unges måder at orientere sig mod fremtiden på kan i vidt omfang 
’anskues som en reproduktion dels af klassetilhør, dels af køn. De 
muligheder, eleverne får øje på som legitime og oplagte, udtrykker 
som oftest ikke hverken social mobilitet eller brud på traditionelle 
kønnede arbejdsdelinger’ (Nielsen & Katznelson, 2009, s. 26). I den 
unges valgproces fylder selvevalueringer af egen faglige formåen 
meget. Vejledere, lærere, forældre og uddannelsesplaner spiller en 
afgørende rolle i den unges selvevalueringsprocesser. Den unges 
ønske om at finde det sted i uddannelsessystemet, som passer til ham 
eller hende, appellerer til og understøtter sådanne selvevaluerings-
processer (Nielsen & Katznelson, 2009, s. 26).

Grytnes undersøger de begrundelser unge i 9. klasse i Danmark har 
for at træffe uddannelsesvalg. Hun identificerer seks typiske begrun-
delsesmønstre, nemlig unconcerned choice, obvious choice, keeping 
choices open, ambitious choice, safe choice og restricted choice 
(Grytnes, 2011). Pless et al. finder i 2016 ligeledes, at mange unges 
valgmotiver har en strategisk karakterer – ’holde døre åbne’ og træffe 
’sikre’ valg – hvilket forfatterne forbinder med et stærkt fokus på 
uddannelse som kvalificering til arbejdsmarkedet, en øget præstati-
ons- og hastighedsorientering. Fokus flyttes i denne forbindelse til 
langsigtede mål frem for til selve uddannelsesprocessen. Forfatterne 
finder, at forestillinger om lineære uddannelsesforløb kan skabe en 
dramatisering af uddannelsesvalget. Pless et al. fremhæver, at de 
elever, der oplever et stort pres og megen tvivl omkring uddannel-
sesvalg, også kan findes blandt uddannelsesparate elever. Langt de 
fleste unge oplever uddannelse som vigtigt. I gruppen af unge, som 
ikke synes uddannelse er vigtig, er der en stærk repræsentation af 
elever, som ikke kan lide at gå i skole, og som derfor ikke regner 
med, at de kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse (Pless 
et al., 2016, s. 15-16).

Pless et al. finder, at unge i udskolingen generelt har størst kendskab 
til de gymnasiale uddannelser og mindst kendskab til erhvervsud-
dannelserne, og at fagligt stærke elever generelt har større kendskab 
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til alle uddannelser end fagligt svage elever (Pless et al., 2016, s. 17). 
Stx er den uddannelse, som langt størstedelen af de unge orienterer 
sig imod. De fire hovedbegrundelser er, at stx opleves som det oplagte 
og selvfølgelige valg, stx åbner for flest mulige videregående uddan-
nelser, stx kan udskyde et endeligt valg af uddannelsesretning, og 
endelig at stx ses som den mest oplagte vej til drømmestudiet. Juul 
og Pless finder, at hhx forbindes med ønsket om et liv som selvstæn-
dig erhvervsdrivende, og at htx forbindes med fagligt stærke elever, 
der er særligt interesserede i naturvidenskabelige fag (Juul & Pless, 
2015, s. 15-16).

Pless et al. finder, at erhvervsuddannelserne overvejende opfattes 
som positive, bl.a. da de giver en hurtig og målrettet vej til jobmar-
kedet og et anderledes undervisningsindhold, men mange unge kan 
ikke ’se sig selv’ i de erhverv, som eud giver adgang til. Mange unge 
tiltrækkes endvidere af muligheden for at blive en del af ungdoms-
fællesskaber, som overvejende associeres med de gymnasiale ud-
dannelser (Pless et al., 2016, s. 17-18). 

Erhvervsuddannelserne vælges overordnet set af unge med disse 
begrundelser: den unge har et klart jobperspektiv, den unge ser er-
hvervsuddannelsen som spændende og interessant, den unge oplever 
sig ikke dygtig til eller interesseret i ’det boglige’. En del unge, der 
er interesseret i en bestemt erhvervsuddannelse, angiver, at de først 
vil tage en gymnasial uddannelse, dels for at holde mulighederne 
åbne lidt endnu, dels fordi de unge gerne vil være en del af det 
gymnasiale ungdomsmiljø (Juul & Pless, 2015, s. 15).

Pless et al. finder, at halvdelen af eleverne har forestillinger om, 
hvilket job de ønsker sig i fremtiden, men at elevernes forestillinger 
om et muligt arbejdsliv ofte er meget uklare. De er primært inspire-
ret af personligt netværk og medier (Pless et al., 2016, s. 19-20).

Unges uddannelsesvalg hænger tæt sammen med forældres uddan-
nelsesniveau – jo længere uddannelse forældrene har, jo længere 
uddannelse søger de unge imod (Pless & Katznelson, 2005, 2006, 
s. 11). En undersøgelse af unge i 9. klasse finder i 2016, at det mest 
er drenge og børn af mødre med ingen eller en erhvervsfaglig ud-
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dannelse, der vælger erhvervsskolerne efter 9. klasse (Giese Jakobsen, 
2016). Også Hughes et al. finder en klar sammenhæng mellem 
forældres klassetilhør, uddannelsesniveau og det uddannelsesniveau 
deres børn opnår (Hughes et al., 2016, s. 42).

Unge angiver i vidt omfang, at ’vejlederens altovervejende rolle er 
at vejlede til uddannelse og sekundært arbejde’ (Pless & Katznelson, 
2007, s. 112). Eleverne får primært deres viden om uddannelsessy-
stemet fra aktiviteter i skolen (Pless et al., 2016, s. 17).

I den årlige brugerundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning spørges til, hvad eleverne har deltaget i og til hvad der har 
hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil næste skoleår. Dvs. at der 
her er fokus på, at vejledningsaktiviteter skal bidrage til uddannel-
sesvalg. Størstedelen af eleverne i 9. klasse vurderer, at vejlednings-
aktiviteterne åbent hus-arrangement på en ungdomsuddannelse, 
brobygning på ungdomsuddannelse og erhvervspraktik relativt set 
har hjulpet dem mest til at finde ud af, hvad de vil næste skoleår. 
Mange elever oplever også, at det at lave uddannelsesplan sammen 
vejlederen, personlig samtale med vejleder og introduktionskurser i 
8. klasse har hjulpet dem. Elever i 10. klasse får mest ud af aktivite-
terne brobygning på ungdomsuddannelse, personlig samtale med 
vejleder samt at lave en uddannelsesplan sammen med en vejleder. 
Samlet set vurderer de unge Skills9 som mindst hjælpsom. 71% af 
eleverne føler, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem 
noget eller meget med at finde ud af, hvad de vil efter 9., 10. eller 
specialklasse (Undervisningsministeriet, 2014d, s. 25). Unge oplever, 
at deres forældre er den part, der har størst indflydelse på den unges 
uddannelsesvalg (Undervisningsministeriet, 2014d).

EVA undersøger i 2007 bl.a. elevernes angivelse af vejlederens be-
tydning for deres uddannelsesvalg og finder, at fagligt svage elever 
i højere grad vurderer, at vejlederen har haft betydning for deres valg 
end fagligt stærke elever gør (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, s. 

9  Skills er en aktivitet, som skal bidrage til øge erhvervsuddannelsernes status og til 
at øge søgningen til erhvervsuddannelserne (SkillsDenmark, 2016). Som en del af 
Skills indgår SkoleSkills, som retter sig mod elever i udskolingen.
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46). Pless og Katznelson finder i lighed hermed at i særlig grad unge 
med kortuddannede forældre og/eller unge med svage faglige kund-
skaber oplever, at vejlederen har spillet en vigtig rolle ift. deres 
uddannelsesvalg (Pless & Katznelson, 2007, s. 111).

Opsamlende vil jeg fremhæve, at undersøgelserne samlet set bidra-
ger med omfattende viden om unges oplevelse af at skulle træffe et 
uddannelsesvalg, om hvad unge vurderer har betydning for deres 
uddannelsesvalg, herunder betydning af den vejledning de har 
modtaget, og om statistiske sammenhænge mellem fx familiemæssig 
baggrund og den unges uddannelsesvalg.

Aktiviteter i vejledningsindsatsen
En del undersøgelser er optaget af de aktiviteter, der indgår i vejled-
ningsindsatsen, hvoraf de fleste er nævnt i lovgivningen. 

En optagethed af forskellige aktiviteter i vejledningsindsatsen under-
støttes af internationale reviews, der angiver, at god karrierevejledning 
er karakteriseret ved en række indsatser, som gennemføres godt og 
konsistent – der kan ikke identificeres en enkelt ’magic bullet’ 
(Holman, 2014, s. 14). Det er netop kombinationen af flere vejled-
ningstiltag, der ’indgår i vejledningen i en sammenhængende enhed’, 
der har positiv betydning for elevernes beslutningskompetence og 
følelse af afklaring (Larsen et al., 2011, s. 64).

Nedenfor præsenteres resultater af undersøgelser af forskellige vej-
ledningsaktiviteter. Det ses, at en given vejledningsaktivitet ikke 
nødvendigvis vurderes ens i alle undersøgelser.

Individuelle vejledningssamtaler
Pless og Katznelson finder i 2005, at vejledningssamtaler mellem 
ung og vejleder typisk er meget strukturerede og har en stram tidsplan, 
hvor der alene fokuseres på den unges uddannelses- og erhvervsvalg. 
De fremhæver, at samtalerne får en vis instrumentel karakter med 
risiko for at den unges eget perspektiv og egne erfaringer ikke ind-
drages i samtalen (Pless & Katznelson, 2005, s. 92). Hvor der er 
etableret en mere uformel kontakt mellem vejleder og de unge, 
benytter de unge i højere grad vejlederen løbende, og ikke kun når 
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de har et konkret problem i relation til uddannelses- eller erhvervs-
valg (Pless & Katznelson, 2007, s. 111).

Juul og Pless finder i en undersøgelse gennemført før det med er-
hvervsuddannelsesreformen blev besluttet, at individuelle vejled-
ningssamtaler skal forbeholdes unge, der er vurderet ikke-uddannel-
sesparate, at tre fjerdedele af eleverne i 9. klasse har erfaring med 
individuel vejledning. En stor andel af eleverne angiver, at individu-
el vejledning har haft positiv betydning for deres uddannelsesvalg 
(Juul & Pless, 2015, s. 71-72). Det samme ses for elever i 10. klasse 
i brugerundersøgelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(Undervisningsministeriet, 2014d). Eleverne angiver, at de lægger 
vægt på følgende, når de skal tale med nogen om deres uddannel-
sesvalg: at den, de taler med, kender uddannelsessystemet godt, kan 
hjælpe med at træffe et realistisk valg, forstår elevens udfordringer, 
åbner elevens øjne for nye muligheder og kender eleven godt. Knap 
en tredjedel angiver, at det er vigtigt at tale alene med en voksen 
(Juul & Pless, 2015, s. 72-73).

I et review af, hvad der udgør god karrierevejledning konkluderes 
det, at det har positiv betydning, når alle elever har mulighed for 
vejledningssamtaler med en uddannet vejleder, når valg relateret til 
uddannelse og erhverv skal træffes af eleven. Samtalerne skal times, 
så de imødekommer elevens behov (Holman, 2014, s. 30). Et review 
af forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning finder, 
at individuel vejledning er effektfuld, da den er personlig og kan 
tilpasses den enkelte – dog under forudsætning af, at vejlederen ikke 
dominerer (Larsen et al., 2011, s. 60).

Vejledning i klasserummet – kollektiv vejledning
En udbredt vejledningsform er aktiviteter ’med UU-vejleder for hele 
klassen’ (Undervisningsministeriet, 2014d).

Larsen et al. finder i deres review af forskning om effekt af uddan-
nelses- og erhvervsvejledning, at vejledning i større grupper som fx 
en klasse ’er en fordel, for så vidt som det her er muligt at facilitere 
diskussioner eleverne imellem’. Det fremhæves også, at gruppepres-
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set er stort særligt for unge, hvorfor det er vigtigt, at vejledningen 
styres og ledes af en kompetent person (Larsen et al., 2011, s. 60-61).

EVA evaluerer i 2016 et forsøgs- og udviklingsprojekt om kollektiv 
vejledning og gruppevejledning i udskolingen og finder følgende: 
Det er et mål, at den kollektive vejledning skal udfordre og kvalifi-
cere elevernes uddannelsesvalg, hvilket kræver, at elevernes reflek-
sion understøttes. Dette lykkes bl.a., når vejlederne bruger metoder, 
’hvor eleverne skal forholde sig aktivt til sig selv og de andre elever’. 
Det er vigtigt, at vejledningen planlægges med udgangspunkt i den 
enkelte klasses sociale dynamikker og eleverne i klassen, og at typer 
af øvelser, gruppestørrelse og gruppesammensætning er afpasset 
herefter – dette for at skabe en aktiverende og involverende vejled-
ning. I evalueringen fremhæves, at differentiering og progression i 
vejledningsprocessen er en central forudsætning for, at alle elever 
får udbytte af den kollektive vejledning. EVA finder, at det for mange 
vejledere er uklart, hvad det vil sige at differentiere i forbindelse med 
kollektiv vejledning, og at der ikke er en fælles forståelse af, hvordan 
differentiering skal forstås og anvendes i forbindelse med en kollek-
tiv vejledningsindsats. Vejlederne har ikke arbejdet ’eksplicit med 
differentiering i forbindelse med de observerede vejledningssessioner’. 
EVA fremhæver, at omlægningen af vejledningen, hvor kollektiv 
vejledning er den primære vejledningsform for de fleste elever, stiller 
nye krav til vejlederens praksis, hvor vejlederen i højere grad skal 
fungere som facilitator for at engagere og involvere alle elever og 
skabe refleksion hos eleverne (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, 
s. 6-7).

Hughes finder, at litteraturen omkring careers education i høj grad 
peger på, at læringsmiljøet både skal være erfaringsbaseret og dia-
logisk, hvor ’dialog’ omfatter, at de unges tanker og følelser får en 
central plads (Hughes et al., 2016, s. 40) – en pointe, der er relevant 
i både individuelle og kollektive vejledningsaktiviteter.

Uddannelsesplan
Som en del af elevens uddannelsesplanlægning skal eleven i 9. og 
10. klasse udarbejde en uddannelsesplan, hvor bl.a. mål for uddan-
nelse efter 9. eller 10. klasse skal fremgå.
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EVA finder, at UU-centrene vurderer uddannelsesplanerne mindre 
positivt, og at UU-centrene og ungdomsuddannelserne generelt 
vurderer, at uddannelsesplanerne ikke sikrer eleverne et uddannel-
sesforløb, der er tilrettelagt efter den enkelte elevs behov. Ungdoms-
uddannelserne angiver, at den eksisterende videndeling om de unge, 
der påbegynder en ungdomsuddannelse, ikke er tilstrækkelig (Dan-
marks Evalueringsinstitut, 2007, s. 52). Senere finder EVA, at uddan-
nelsesplanerne er et vigtigt redskab til at afklare den unges interesser 
og forudsætninger i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og 
som samarbejdsredskab mellem lærere, vejleder, elever og forældre. 
Men at uddannelsesplanen spiller en begrænset rolle i forbindelse 
med optagelsen på gymnasiale uddannelser (Danmarks Evaluerings-
institut., 2010, s. 8).

Pless og Katznelson finder, at kun en tredjedel af de unge anser 
uddannelsesplanen for at være en hjælp ift. deres uddannelsesvalg 
(Pless & Katznelson, 2007, s. 111). EVA finder, at de fagligt svage 
unge og unge, der i hjemmet taler et andet sprog end dansk, tillæg-
ger arbejdet med uddannelsesplanen større betydning end andre 
unge (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, s. 53).

I 2012 evalueres Ungepakke 2. Det fremhæves, at uddannelsespla-
nen har mange funktioner som svækker dens betydning, bl.a. ift. at 
mindske unges sammenlagte tid uden et uddannelses- og beskæfti-
gelsestilbud. Det konkluderes, at den reelt fungerer bedst som et 
administrationsværktøj for Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
som dialogværktøj mellem vejleder, unge og forældre. Planen har 
begrænset betydning for de aftagende institutioner (Epinion et al., 
2012, s. 6). I brugerundersøgelsen af Ungdommens Uddannelses-
vejledning gennemført i 2014 angiver eleverne i 10. klasse arbejde 
med uddannelsesplan sammen med vejleder som den aktivitet, de 
har fået mest ud af (Undervisningsministeriet, 2014d).

Introduktionskurser og brobygning
Besøg på ungdomsuddannelserne er overordnet set dén aktivitet, 
som eleverne vurderer som mest udbytterig ift. at træffe valg af, hvad 
de skal efter 9. eller 10. klasse (Undervisningsministeriet, 2014d). 
Eleverne angiver, at uddannelsesbesøgene giver dem indsigt i de 
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faglige forventninger, der er på ungdomsuddannelsen, i uddannelsens 
faglige indhold ligesom eleven får en konkret oplevelse af den på-
gældende uddannelse (Juul & Pless, 2015, s. 17).

Fra skoleåret 2008/09 skal alle elever i folkeskolens 8. klasse intro-
duceres til ungdomsuddannelse ved introduktionskurser til flere 
ungdomsuddannelser, uafklarede elever i 9. klasse skal tilbydes 
brobygning, og elever i 10. klasse skal deltage i brobygning (Mini-
steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2008). Rambøll evalu-
erer i 2009 lovændringer på vejledningsområdet og vurderer, at 
introduktionskurserne ser ud til at give eleverne et bredere billede 
af ungdomsuddannelsesmuligheder, og at brobygning i 9. og 10. 
klasse kan være et effektfuldt tiltag til at afklare eleverne og give dem 
en fornemmelse af ungdomsuddannelserne. Rambøll angiver for 
brobygning i 9. og 10. klasse, at der ’er stor forskel på kvaliteten af 
de udbudte forløb, ligesom bredden og fleksibiliteten af tilbuddene 
og dermed mulighed for at opfylde elevernes ønsker er afgørende 
for, at eleverne er tilstrækkeligt motiverede til at få et reelt udbytte 
af brobygningsforløbet’ (Rambøll, 2009, s. 5).

Nielsen og Katznelson finder, at mange af de unge i deres fortællin-
ger om besøg på ungdomsuddannelserne lægger vægt på – og med 
begejstring fortæller om – ’de underholdende elementer’ samtidig 
med, at de er kritiske over for ’salgstricks’, som uddannelserne be-
nytter sig af for at fange deres interesse (Nielsen & Katznelson, 2009, 
s. 30).

Med Ungepakke 2 er det ikke længere obligatorisk, at elever i 8. 
klasse skal tilbydes og deltage i introduktionskurser. I evalueringen 
af Ungepakke 2 konkluderes, at lovændringen tilsyneladende ikke 
har medført en ændret praksis, idet antallet af unge på introdukti-
onskursus er stabilt. Ligeledes konkluderes, at introduktionskurser 
generelt ser ud til at have ’stor positiv betydning for de unge’ mht. 
at støtte deres afklaring mht. valg af ungdomsuddannelse (Epinion 
et al., 2012, s. 24).
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Erhvervspraktik
Undersøgelser og evalueringer giver et blandet billede af, hvor udbredt 
det er, at elever deltager i erhvervspraktik. I evaluering af Ungepak-
ke 2 konkluderes det, at klassebaseret erhvervspraktik anvendes 
relativt sjældent (kun 11 % af vejlederne svarer, at det anvendes i 
høj grad), mens individuel erhvervspraktik anvendes oftere, idet en 
femtedel af vejlederne svarer, at det anvendes i høj grad (Epinion et 
al., 2012, s. 24). Juul og Pless finder, at erhvervspraktik er en meget 
udbredt vejledningsform (Juul & Pless, 2015, s. 65). I 2014 angiver 
64% af eleverne i 9. klasse, at de har været i erhvervspraktik (Un-
dervisningsministeriet, 2014d, s. 14).

I 2005 finder Pless og Katznelson, at unge fremhæver, at de gennem 
erhvervspraktik får viden om arbejdslivet, ligesom praktik kan virke 
afklarende ift. uddannelsesvalg, fordi den unge får mulighed for at 
få afprøvet drømme og forestillinger om forskellige jobtyper. Pless 
og Katznelson pointerer, at der imidlertid er en gruppe unge, der 
kommer i praktik et sted, der er praktisk muligt, og at forløbet således 
ikke udspringer af en egentlig jobinteresse – og at praktikken her 
mest bliver en god oplevelse men uden relevans for den unges ud-
dannelses- og erhvervsvalg (Pless & Katznelson, 2005, s. 93). Om 
erhvervspraktikken giver mening for den unge afhænger i høj grad 
af, om praktikstedet opleves som relevant af den unge, og af hvordan 
den unge mødes på arbejdspladsen (Pless & Katznelson, 2007, s. 
111).

I 2015 omfatter elevernes vurderinger af, hvad de fik ud af at være 
i praktik, at det var spændende, at de lærte meget, at det var rart at 
lave noget andet end at gå i skole, det har givet mig en ide om, hvad 
jeg gerne vil eller ikke vil. Godt en tiendedel oplevede, at de ikke 
kunne bruge det til noget, og lidt flere synes, at det var sjovt men 
ikke særlig relevant at være i praktik. Kun en mindre del af eleverne 
(12%) oplever, at de har arbejdet med praktikken i skolens under-
visning både før og efter praktikforløbet (Juul & Pless, 2015, s. 65).

I reviewet ’Good career guidance’ angives, at det har positiv betyd-
ning, når elever gennem varierede aktiviteter ved kontakt med ar-
bejdsgivere lærer om arbejdets verden, ansættelse og de færdigheder 
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der værdsættes på en arbejdsplads og får førstehåndserfaringer med 
erhvervsarbejde som bidrag til at udforske karrieremuligheder og 
udvide deres netværk (Holman, 2014, s. 24-27). Larsen et al. finder 
i reviewet ’Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning’, 
at praktik og besøgsdage er væsentlige for elevernes beslutnings-
kompetence og følelse af afklaring, men at det samtidig er vigtigt at 
være opmærksom på, at disse aktiviteter bør planlægges grundigt, 
følges op (Larsen et al., 2011, s. 63-64) og indgå i et sammenhæn-
gende vejledningsforløb (Larsen et al., 2011, s. 68). 

Uddannelsesmesser 
De fleste unge i 9. klasse oplever uddannelsesmesser som ’fjerne’ 
og med ringe gennemslagskraft (Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, 
s. 52). Kun 9% af eleverne i 9. klasse oplever, at Skills har hjulpet 
dem med at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse (Undervisnings-
ministeriet, 2014d, s. 20).

Udforskning, erfaringer, refleksion, dialoger er centrale
Hughes et al. fremhæver, at der mangler undersøgelser af vejled-
ningsaktiviteters betydning for unges karriererelaterede handlinger. 
Forfatterne identificerer aktiviteter, som har positiv effekt på ’social 
outcome’, som forstås som ’enhance an individuals’ capacity to 
navigate education and employment systems more effectively, par-
ticularly those most disadvantaged […] to demystify learning and 
labour market pathways, to facilitate access to networks beyond 
those that individuals normally have access to, and to provide infor-
mation, guidance and support that nurtures decision-making, career 
adaptability, resilience and employability’ (Hughes et al., 2016, s. 
37-38). De praktiske aktiviteter, der har positive effekter på social 
outcome, er: refleksion over egen motivation, evner, selvregulering, 
selvbestemmelse og resiliens ift. at håndtere uforudsete tilbageslag. 
Udforske uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder som led i at 
forme sin egen karrierevej. Mulighed for at skabe mening i og handle 
ift. den læring den unge har fået gennem forskellige typer interven-
tioner. Opbygge og vedligeholde netværk af nøglepersoner. Aktivi-
teter, der stimulerer erfaringer med arbejde ’in real-life’ og dialoger 
om disse erfaringer. Unges meningsfyldte dialoger omkring karriere 
med lærere, forældre, ansatte, arbejdsgivere, praktikanter og uddan-
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nede vejledere, og dialoger på arbejdspladser der giver unge erfa-
ringer med arbejde i ’virkelighedens verden’ (Hughes et al., 2016, 
s. 46). Helt overordnet fremhæves, at uden dialoger i skole og på 
arbejdspladsen, hvor den unge eksempelvis er i praktik, så bidrager 
aktiviteterne næppe til den unges karrierelæring og udvikling af 
karrierekompetence (Hughes et al., 2016, s. 46-47). 

Med Hughes et al.’s review fremhæves betydningen af erfaringsba-
seret læring og vigtigheden af, at unges refleksionsprocesser under-
støttes.

Opsamling
Opstående giver bl.a. viden om, hvordan unge vurderer deres udbytte 
af nogle af de forskellige vejledningsaktiviteter, der indgår i vejledning. 
Undersøgelserne har i vid udstrækning fokus på oplevet udbytte ift. 
at kunne træffet et valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. 
klasse. Nogle af afhandlingens analyser bidrager med indsigt i, 
hvordan vejledningsaktiviteter kan udfolde sig i hverdagens praksis 
og i den betydning, som unge tilskriver aktiviteterne.

Brugernes tilfredshed
Fokus på unges vurdering af aktiviteter gør sig også gældende i de-
ciderede brugerundersøgelser. Hvert år siden 2009 er der gennemført 
brugerundersøgelser af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ef-
terskolernes vejledning og e-vejledningen er ligeledes evalueret ved 
brugerundersøgelser fra hhv. 2010 og 2011. Undersøgelserne er 
gennemført som spørgeskemaundersøgelser. Brugerundersøgelserne 
af Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er det jeg interesserer 
mig for i nærværende sammenhæng, undersøger hvilke vejlednings-
aktiviteter eleverne angiver at have deltaget i, og hvordan de vurde-
rer aktiviteternes hjælpsomhed ift. at beslutte, hvad de vil efter 9. 
eller 10. klasse. Udvalgte resultater fra brugerundersøgelserne er 
integreret i de ovenstående afsnit. Her vil jeg kort fremhæve, at der 
i spørgsmålene i brugerundersøgelserne er et fremtrædende fokus 
på uddannelsesvalg, ligesom der fokuseres på aktiviteterne hver for 
sig.
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Social retfærdighed
Nogle af undersøgelserne på området bidrager, som det fremgår af 
det tidligere afsnit ’Målretning af vejledningsindsatsen’, med indsigt 
i arbejdet med at identificere grupper af unge, der vurderes at have 
størst behov for vejledning i form af en særlig vejledningsindsats. 
Dette kan betragtes som et aspekt af social retfærdighed. 

Jeg vil kort vende tilbage til kategoriseringen af de undersøgelses-
spørgsmål, der i perioden 2004-2014 har været grundlag for de 
undersøgelser, der er gennemført på området (se oversigt 1). Heraf 
fremgår det, at der ikke ud over ’målretning af vejledningsindsatsen’ 
(i den udstrækning man vil betragte ’målretning af vejledningsind-
satsen’ som en indsats for social retfærdighed) har været nogen 
undersøgelsesspørgsmål, der retter sig mod, om og hvordan vejled-
ningsindsatsen eller emnet uddannelse og job har betydning for øget 
social retfærdighed, og om hvordan vejledningsarbejde og arbejde 
med uddannelse og job med fokus på at fremme social retfærdighed 
kan se ud i hverdagens praksis. Dette er bl.a. interessant, fordi af-
sættet for uddannelses- og erhvervsvejledning med Parsons (Parsons, 
1909) historisk var en optagethed af at bidrage til øget social retfær-
dighed. Og fordi det i europæiske resolutioner på området, jf. den 
tidligere gennemgang, bl.a. er fremhævet, at effektiv karrierevejled-
ning er central for udvikling af social lighed (Council of the Europe-
an Union, 2004). Vejledningens potentiale ift. at bidrage til social 
retfærdighed er således historisk en central del af vejledningens DNA.

Nogle vil måske spørge, om et behov for at diskutere og arbejde for 
lighed og social retfærdighed også gør sig gældende i et velfærds-
samfund som det danske, som er et af verdens mest lige samfund 
(målt ved Gini-koefficienten10) (OECD, 2012). Det sørgelige svar på 
dette spørgsmål er, at der også er ulighed i det danske samfund – om 
end denne kan se anderledes ud og have en anden karakter end i 
lande, der i mindre grad kan karakteriseres som velfærdssamfund. 
Uligheden i Danmark er øget gennem en årrække (Eurostat, 2016; 
World Bank, 2016). OECD angiver, at den øgede ulighed i Danmark 

10  Gini-koefficienten er et mål for indkomstulighed. Koefficienten er 0, hvis alle har 
identiske indkomster, og 100 hvis én person har al indkomst.
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dels kan forklares ved en global øget ulighed, dels ved politiske 
reformer i Danmark med bl.a. reducerede sociale ydelser. OECD 
angiver dog også, at den primære årsag til den øgede ulighed i 
Danmark er knyttet til manglende uddannelse – et problem der særligt 
skyldes en stigning i jobs, som varetages af uddannet arbejdskraft, 
og et fald i jobs der kan varetages af ufaglært arbejdskraft (OECD, 
2016). Mange undersøgelser viser, at social baggrund slår tydeligt 
igennem i uddannelsesmønstret i Danmark, og at der i Danmark 
således stadig er en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklas-
se man vokser op i, og hvilken socialklasse man havner i som voksen 
(Hansen, 2015; Juul & Damm, 2016; Pihl, 2017). Det er derfor 
nødvendigt at interessere sig for, hvordan vejledning kan bidrage til 
social retfærdighed. Dette lægger afhandlingens analyser op til at 
diskutere.

1 .3 .2 Metoder til vidensgenerering
Kortlægningen og gennemgangen af undersøgelser af vejlednings-
området og emnet uddannelse og job viser, at der er gennemført en 
række undersøgelser, siden Ungdommens Uddannelsesvejledning 
blev etableret i 2003/2004.

Mange undersøgelser er baseret på spørgeskemaer til unge, fx de 
årlige brugerundersøgelser af vejledning. Og mange af undersøgel-
serne i perioden bygger på interviews af fx unge og vejledere. Disse 
metodiske valg kan forstås som en bestræbelse på at få indsigt i 
deltagernes oplevelser og perspektiver. Den viden, der findes om 
praksis i vejledning og om undervisning i emnet uddannelse og job, 
baserer sig således i vid udstrækning på, hvad unge har svaret i 
spørgeskemaundersøgelser, og på hvad unge, vejledere og andre har 
fortalt i interviews.

Gennemgang af metodeafsnittene i de undersøgelser, der er gen-
nemført på området i perioden 2004-2014, viser, at kun få undersø-
gelser på området har anvendt deltagende observation som metode 
for empiriindsamling, nemlig tre ud af 49 undersøgelser. I ’Niende 
klasse og hvad så’ gennemføres der deltagende observation af vej-
ledningssamtaler med unge, familierettede vejledningssamtaler, 
forældremøder, informationsarrangementer og uddannelsespraktik-
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ker (Pless & Katznelson, 2005, s. 12-13). ’Når fremtiden tegner sig 
– rapport om uddannelsesvalg og vejledning i Frederikshavn og 
Hjørring kommuner’ inddrager deltagerobservation af undervisning 
i seks skoleklasser (Nielsen & Katznelson, 2009, s. 19). Og endelig 
var en del af undersøgelsen af efterskolernes vejledning ’Vejledning 
i samspil’ tilrettelagt som deltagende observation. Forskerne, som 
gennemførte undersøgelsen, fulgte eleverne i deres skoledag og talte 
samtidig med eleverne om de aktiviteter, de deltog i i løbet af dagen 
(Thomsen & Jensen, 2011, s. 126). ’Niende klasse og hvad så’ er fra 
2005 og blev således gennemført for 13 år siden, forholdsvis kort tid 
efter etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning. ’Når 
fremtiden tegner sig’ gennemfører deltagende observation i under-
visning og således ikke i vejledning og på tværs af kontekster. ’Vej-
ledning i samspil’ undersøger vejledning i en efterskolekontekst. 

Til trods for de mange undersøgelser på området, flest af vejledning 
og færre af emnet uddannelse og job, mangler der stadig viden om, 
hvordan vejledning og undervisning i uddannelse og job praktiseres 
og spiller sammen, og om hvordan vejleder og lærer arbejder sammen. 
Dette ud fra den forståelse, at informanter i et interview kan bidrage 
med viden om deres praksis, oplevelser, tanker og refleksioner, men 
kun i den udstrækning, de er i stand til italesætte dem, og i den 
udstrækning interviewets rammer giver mulighed for det. Informan-
terne kan eksempelvis ikke bidrage med beskrivelser af endnu ’rela-
tivt ikke-italesatte og implicitte dele af deres praksis’ (Mørck, 2003, 
s. 173).

Gennemgangen af de tidligere undersøgelser på området danner 
afsæt for indeværende afhandlings forskningsspørgsmål og de teo-
retiske og metodiske valg for afhandlingen. Disse præsenteres og 
begrundes i kapitel 2. Men først præsenteres centrale vejlednings-
faglige begreber og teorier.



64

1.4 Centrale vejledningsfaglige begreber og 
teorier
I dette afsnit præsenterer jeg nogle centrale begreber for vejlednings-
området. Begreberne bliver vigtige i tilknytning til den efterfølgende 
analyse, men jeg vælger at introducere dem i dette indledende kapitel, 
fordi begreberne også karakteriserer feltet og bidrager med forståel-
ser af, hvad vejledning er eller kan være.

1 .4 .1 Karrierevejledning
Det første begreb, der skal præsenteres, er karrierevejledning, som 
er centralt, når et af forskningsspørgsmålene, der ligger til grund for 
indeværende afhandling, retter sig mod at undersøge, hvordan ud-
dannelses-, erhvervs- og karrierevejledning udfolder sig i samspil 
med skolen og dens lærere.

Rådet for Den Europæiske Union beskriver målet for karrierevejled-
ning således: Karrierevejledning har som mål at sætte borgere ‘i stand 
til gennem hele livet at gøre sig deres evner, kompetencer og inte-
resser bevidst, at træffe beslutninger vedrørende uddannelse, er-
hvervsuddannelse og beskæftigelse og at tilrettelægge deres indivi-
duelle livsforløb med hensyn til læring, arbejde og andre 
omstændigheder, hvor man tilegner sig og/eller bruger disse evner 
og kompetencer’ (Rådet for den Europæiske Union, 2008).

Hooley, Sultana og Thomsen fremhæver, at forståelser og definitioner 
af karrierevejledning, fx som den ovenfor citerede, ofte beskriver, at 
karrierevejledning har fokus på interesser, kompetencer, valg, hånd-
tering, refleksion og en individuel forståelse af de nævnte forhold. 
Forfatterne argumenterer for, at det er centralt at pointere betydning-
en af strukturer og fremhæve at karrierevejledning er indlejret i 
kontekster, samfund, kultur og betingelser. Der er således behov for 
at udvikle nye definitioner af karrierevejledning, som kan understøt-
te et mere emancipatorisk rationale, som er foreneligt med social 
retfærdighed (Hooley, Sultana, & Thomsen, 2018, s. 20). 

Med afsæt i disse perspektiver definerer Hooley, Sultana og Thomsen 
karrierevejledning på denne måde ’Career guidance supports indi-
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viduals and groups to discover more about work, leisure and learning 
and to consider their place in the world and plan for their futures. 
Key to this is developing individual and community capacity to 
analyse and problematise assumptions and power relations, to network 
and build solidarity and to create new and shared opportunities. It 
empowers individuals and groups to struggle within the world as it 
is and to imagine the world as it could be. Career guidance can take 
a wide range of forms and draws on diverse theoretical traditions. 
But at its heart it is a purposeful learning opportunity which supports 
individuals and groups to consider and reconsider work, leisure and 
learning in the light of new information and experiences and to take 
both individual and collective action as a result of this’ (Hooley, 
Sultana, & Thomsen, 2018, s. 20). 

Definitionen har et emancipatorisk afsæt og er inspirerende ift. 
hvordan jeg gerne vil forstå vejledning i denne afhandling. Derfor 
vil jeg præsentere definitionen i en dansk oversættelse. I definitionen 
lægges der vægt på, at ’karrierevejledning bidrager til, at individer 
og grupper kan opdage mere om arbejde, fritid og læring, reflektere 
over deres plads i verden og lægge planer for deres fremtid. Nøglen 
til dette er at udvikle individers og fællesskabers kapacitet til at 
analysere og problematisere antagelser og magtforhold, til at danne 
netværk, opbygge solidaritet og skabe nye og fælles muligheder. 
Karrierevejledning bidrager til individers og gruppers empowerment 
ift. at håndtere og kæmpe med verden, som den er, og forestille sig 
verden som den kunne være. Karrierevejledning kan antage mange 
former og trække på forskellige teoretiske traditioner. Men grund-
læggende er karrierevejledning en målrettet læringsmulighed, som 
understøtter individer og grupper til løbende at overveje arbejde, 
fritid og læring i lyset af ny information og erfaringer og til som et 
resultat heraf at handle både individuelt og i fællesskab’ (Hooley, 
Sultana, & Thomsen, 2018, s. 20) – min oversættelse.

Karrierevejledning kan findes i en række institutionelle sammenhæn-
ge, ’in schools, universities and colleges, in training institutions, in 
public employment services, in the workplace, in the voluntary or 
community sector and in the private sector’ (OECD, 2004, s. 10). 
Som Hooley, Sultana og Thomsens definition af vejledning under-
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streger, så kan karrierevejledning både have et kollektivt og et indi-
viduelt sigte. Karrierevejledning kan finde sted face-to-face eller på 
afstand, ligesom der kan indgå en række forskellige aktiviteter i 
vejledningen (OECD, 2004, s. 10; Thomsen, 2009; Hooley, Sultana, 
& Thomsen, 2018, s. 20). I de nordiske lande er der ifølge Thomsen 
tradition for erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter (Thomsen, 2014b, 
s. 12). Afhandlingens analyser viser, at dette også gør sig gældende 
i vejledning i skolen og i tilknyttede aktiviteter, som skolen har an-
svaret for, fx i form af introduktionskurser, brobygning og praktik. 

‘Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe’ 
(NICE) har udgivet en række fælles europæiske publikationer med 
bl.a. kompetencebeskrivelser på karrierevejledningsområdet. NICE 
udfolder, hvordan karrierevejledning omfatter forskellige arbejdsom-
råder, nemlig: Career education (karriereundervisning), career asses-
sment and information (karriereevaluering og information), career 
counselling (karrierevejledning), career service management (ledelse 
af karrierevejledning) and social systems intervention (påvirkning af 
sociale systemer) (Network for Innovation in Career Guidance and 
Counselling in Europe, 2015c)11. Karrierevejledning omfatter således 
ifølge NICE en række opgaver. I nærværende projekt kommer for-
skellige af vejlederens opgaver i fokus, fx individuel vejledning, 
kollektiv vejledning, career education i form af emnet uddannelse 
og job og samarbejde med eksterne aktører.

Watts præsenterer en model over fire ’socio-politiske’ forståelser af 
vejledning. Modellen baserer sig på to dimensioner: om vejledning 
har kernefokus på samfundet eller på individet, og om der primært 
er fokus på at acceptere status quo eller på at skabe forandringer. 
Modellen kan inspirere til analyser af hvilke vejledningsforståelser, 
der træder frem i forskellige sammenhænge. Skal indsatsen eksem-
pelvis bidrage til at forberede unge på multiple transitioner eller på 
valg af uddannelsesvej? Skal vejledning hjælpe eleverne med at 
acceptere lærerens dom eller med at frigøre sig fra den? (Guichard, 

11  I parenteser ses den danske oversættelse af begreberne, som de er oversat i 
(Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE), 
2015a).
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2001, s. 163). Skal vejledere fokusere på at hjælpe mennesker med 
at tilpasse sig forholdene på deres arbejdsplads eller fokusere på at 
understøtte empowerment af individer eller grupper? (Arthur, 2005, 
s. 138), eller skal vejledning ’help to redistribute the unfairness or 
actually challenge it?’ (Hooley, 2014, s. 2).

Core focus on society Core focus on individual

Change Radical (social change) Progressive (individual 
change)

Status quo Conservative (social 
control)

Liberal (non-directive)

Figur 1. Fire socio-politiske tilgange til karrierevejledning (Watts, 
1996, s. 355)

Nedenfor en kort præsentation af modellen (Watts, 1996, s. 353-362).

Mange vejledningsteorier har ifølge Watts en liberal ikke-dirigerende 
forståelse af vejledning som en indsats, der skal hjælpe individer 
med at vælge de muligheder, der harmonerer med deres evner, 
færdigheder, interesserer og værdier, fx Carl Rogers (Rogers, 1977). 

Andre forståelser, som Watts benævner conservative – social control, 
betragter vejledning som et bidrag til at opretholde det bestående 
og til social kontrol, hvor det primære formål er at tilpasse individer 
til det, der anses for værende passende for dem. Her er vejledning 
optaget af at imødekomme arbejdsmarkedets behov. Vejledere ses 
fx som gatekeepers, hvor en hovedfunktion er at fraråde / modvirke, 
at unge går veje, som betragtes som urealistiske og at få de unge til 
at sænke deres forventninger. 

En progressiv tilgang til vejledning har også fokus på individet men 
er orienteret mod forandring. Særligt at understøtte, at dårligt stille-
de mennesker opnår det højeste niveau, der er muligt for dem inden 
for den aktuelle struktur. Vejledning med dette afsæt søger at ændre 
fordelingen af mulighederne, men ikke strukturerne i sig selv. 
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En radikal forståelse af vejledning er optaget af at fremme sociale 
forandringer ud fra en grundlæggende forståelse af, at det ikke er 
muligt at bedre forholdene for bestemte grupper uden ændringer i 
de sociale strukturer. Et individuelt fokus i karrierevejledning rækker 
i dette lys kun et stykke af vejen. På et tidspunkt må vejleder og 
vejledte erkende at støde på nogle strukturer, der gør, at man ikke 
kan komme længere. Det er interessant at bemærke, at med denne 
forståelse af vejledning problematiseres individualisering, og et 
arbejde med fokus på strukturer og deres begrænsninger bliver vigtigt.

Watts’ model illustrerer, at forskellige vejledningsforståelser kan 
forstås som spændt ud over et bredt felt. Der er ifølge modellen 
eksempelvis stor forskel på, om der arbejdes med afsæt i en forstå-
else af, at vejledning skal bidrage til, at den enkelte kommer til 
forståelse med egne evner og interesser, eller om der arbejdes med 
afsæt i en forståelse af, at vejledning skal bidrage til opmærksomhed 
på samfundsmæssige strukturer, og på hvordan der individuelt og i 
fællesskab kan handles ift. at skabe ønskede forandringer. Når man, 
som jeg gør i denne afhandling, arbejder med afsæt i kritisk psyko-
logi, vil man bl.a. være optaget af vejledningens potentialer ift. at 
skabe blik for strukturer og understøtte muligheder for at handle 
(dette bliver tydeligere, når jeg i kapitel 2 præsenterer afhandlingens 
teoretiske grundlag). Aspekter som er fremtrædende i Hooley, Sultana 
og Thomsens definition af karrierevejledning (Hooley, Sultana, & 
Thomsen, 2018).

Watts’ model er tænkt som en analytisk model, hvilket kan være 
baggrunden for de adskillelser, der i modellen laves mellem individ 
og samfund. Det, der i modellen fremstilles som noget adskilt eller 
som et enten-eller (samfund – individ), vil jeg i indeværende afhand-
ling, med afsæt i kritisk psykologi, søge at forstå som noget, der er 
forbundet, og som ikke kan skilles ad, og som må analyseres dialek-
tisk for at få øje på og vise de modsætninger og dobbeltheder, der 
gør sig gældende.
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1 .4 .2 Career education
Tæt knyttet til karrierevejledningsbegrebet er begrebet career educa-
tion12. Med reference til Isaacson and Brown (2000) definerer Niles 
and Harris-Bowlsbey career education som ‘...the systematic attempt 
to influence the career development of students and adults through 
various types of educational strategies, including providing occupa-
tional information, infusing career-related concepts into the acade-
mic curriculum, offering various work-site based experiences, and 
offering career planning courses’ (2009, p. 13). Guichard beskriver, 
at målet med career education er ‘to enable individuals (usually in 
groups) to construct an adequate representative framework for coping 
with the school and vocational – but also personal – transitions they 
encounter. As its name suggests, it is an education, i.e. ordered le-
arning in a defined progression intending to achieve predetermined 
goals. These objectives involve, e.g. learning to understand the links 
that can be established between individuals and occupations, to 
discover the functions and organization of companies, to create 
decision-making strategies that are felt to be rational, ect.’ (Guichard, 
2001, s. 157).

Career education har et lærings- og uddannelsesfokus med lærings-
mål, som ofte er beskrevet i curriculum. Der lægges vægt på pro-
gression i læringen med henblik på at nå bestemte mål, fx at indivi-
det lærer om uddannelsessystemet, erhverv og jobs og sig selv i 
forhold hertil. Det omfatter fx også, at den enkelte udvikler en til-
strækkelig og adækvat rammeforståelse af verden, som personen kan 
tage afsæt i i forbindelse med overgange/transitioner. Career educa-
tion kan også ses som en pædagogisk ramme for at facilitere læring 
om værdier, normer og samfund (Hooley, 2015).

Opsamling - career education og karrierevejledning set i forhold 
til hinanden:
Career education er karakteriseret ved læringsmål og undervisnings-
planer. Det er ofte uddannelsesinstitutioner og lærere, der er ansvar-

12  Career education oversættes nogle gange til karriereuddannelse. Jeg synes godt, 
oversættelsen kan bruges, men synes ikke, at begrebet virker helt overbevisende på 
dansk, og jeg vælger derfor at anvende det engelske begreb.



70

lige for career education – nogle gange i samarbejde med karriere-
vejledere, men ikke altid. Som det ses af definition af 
karrierevejledning, som Hooley, Sultana og Thomsen (2018) bidrager 
med, kan karrierevejledning antage en bred vifte af former, men 
fælles for disse er ideen om at støtte individer, grupper og fællesska-
ber til at handle, og at disse handlinger er baseret på en fælles analyse 
af og refleksioner over den aktuelle situation og den ønskede fremtid 
(Skovhus & Thomsen, under udgivelse).

Grænserne mellem career education og karrierevejledning er i praksis 
ikke tydelige (Guichard, 2001, s. 157) og kan endog være meget 
flydende og overlappende. Emnet uddannelse og job kan, med de 
nævnte muligheder for overlap in mente, i princippet betragtes som 
career education. En indsats som på sigt kan udgøre et grundlag for 
karrierevejledning. Begrebet career education er således centralt i 
afhandlingen, hvor en af ambitionerne er at undersøge samspillet 
mellem karrierevejledning og emnet uddannelse og job.

Når der tales om career education, er der ofte fokus på det, der 
foregår institutionelt, eksempelvis i emnet uddannelse og job. Det 
er dog væsentligt at være opmærksom på, at ikke-institutionelle 
aktiviteter, som børn og unge er en del af i deres fritidsliv, fx fritids-
job og samvær med familie og venner, også kan bidrage til career 
education (Guichard, 2001; Haug, 2015). Lige såvel kan karriere-
vejledning finde sted i både institutionelle og ikke-institutionelle 
sammenhænge.

Irving analyserer i sin ph.d.-afhandling career education i newzea-
landske high schools. Han viser bl.a., hvordan der er manglende 
klarhed omkring, hvordan begrebet skal forstås, og han fremhæver, 
at det i en new zealandsk sammenhæng har udviklet sig til en ’’ca-
tch-all’ curriculum term’ (Irving, 2015, s. 299). Irving finder, at der 
i arbejdet med career education er et stort individfokus ’career 
education practice is ostensibly concerned with preparing individu-
al young people to manage their life/career beyond school’ (Irving, 
2015, s. 302). Irving argumenterer med afsæt i social retfærdighed 
for en mere kritisk tilgang til arbejdet med career education. Han 
skriver, at vejledere kan gøre en forskel ved at hjælpe unge til at 
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udvikle sig til kreative, dynamiske og socialt bevidste borgere, som 
kan forestille sig mulige alternative fremtider og forholde sig kritisk 
til verden. Dette kunne bidrage til en dybere forståelse af, hvordan 
meningsfulde karrierer kan skabes og leves på multiple måder (Irving, 
2015, s. 318-319). Også Guichard advarer mod individualisering 
(Guichard, 2001, s. 166). I forlængelse af det overlap, der bliver 
fremhævet mellem karrierevejledning og career education, kan der 
argumenteres for, at pointen ift. individualisering og argumenter for 
en kritisk tilgang til arbejdet kan gælde for både career education 
og karrierevejledning – det er vigtigt at søge at undgå, at strukturel-
le problemer individualiseres og gøres til læringsproblemer.

1 .4 .3 Karriere
Når man interesserer sig for karrierevejledning, bliver det relevant 
at definere begrebet karriere.

I et hverdagssprog bruges begrebet karriere ofte om en hierarkisk 
progression opad i en organisation eller en profession. Nogle gange 
er der en tendens til at betragte det at have en karriere som noget, 
der er knyttet til særlige typer af stillinger, mens andre ’bare’ har et 
arbejde. I de vejledningsfaglige miljøer i de nordiske lande anvender 
man begrebet karriere bredere som et begreb, der søger at indfange 
den kompleksitet, der opstår i kraft af, at mennesker lever et liv, 
samtidig med at de skaber rammerne for det (Højdal & Poulsen, 
2007, s. 13).

Karriere er knyttet til individets bevægelse i og gennem liv, læring 
og arbejde. Begrebet arbejde omfatter inden for det vejledningsfag-
lige område alle former for arbejde, dvs. både lønnet og ulønnet 
arbejde i fx hjem og lokalsamfund (Vickers, Hooley, & Neary, 2015, 
s. 2). Karriere omfatter bl.a. de værdier, den enkelte har på forskel-
lige tidspunkter i sit liv, og som får betydning for de overvejelser, den 
enkelte gør sig ift. hvordan denne ønsker at leve sit liv og de valg, 
den enkelte står overfor. For de fleste unge og voksne indbefatter 
dette bl.a. overvejelser over, hvordan man her og nu og på sigt ønsker 
at forsørge sig selv og evt. sin familie, hvilken uddannelse og arbejde 
man finder meningsfuldt, som giver mulighed for at udnytte evner 
og interesser, og som korresponderer med de rettetheder, man har. 
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På den måde indgår uddannelse og arbejde som en væsentlig del af 
karriere men er, som det fremgår, ikke det eneste eller nødvendigvis 
det væsentligste aspekt for individet. Karriere omfatter også de øvrige 
sammenhænge, som individet indgår i som fx forælder, kæreste/
ægtefælle, ven, søn/datter, motionsløber, spejderleder, hønseholder 
mv. ’All of these roles and particularly the negotiation of the tensions 
between them can be seen as the stuff of which careers are built’ 
(Hooley, 2015, s. 7). Dette kan læses som, at karriere potentielt set 
omfatter ‘det hele’.

Thomsen udfolder, at begrebet karriere kan betegne det faktum, at 
mennesker lever deres liv på tværs af kontekster og livssammenhæn-
ge, fx uddannelse, arbejde, fritid og familie. Disse kontekster skaber 
en kompleksitet, som kræver daglig håndtering for at blive menings-
fuld for den enkelte. I den forståelse er karriere noget, alle mennesker 
har (Thomsen, 2014b). Hooley fremhæver, at karriere udvikles i 
samspil med familie, venner og kolleger, og at en lang række forhold 
har betydning for individets karriereudvikling, fx forventninger, 
ambitioner, færdigheder, held, baggrund og netværk (Hooley, 2013, 
s. 3). På grundlag af afhandlingens afsæt i kritisk psykologi vil jeg 
fremhæve, at de to forfattere her henleder vores opmærksomhed på, 
at betingelser og samspil er to centrale aspekter af karriere. Menne-
skers karriere er tæt knyttet til det samfund, den givne historiske 
periode mv., som de lever i. Mennesker i alle aldre og gennem hele 
livet må koordinere deres engagementer på tværs af handlesammen-
hænge. Karriere er således noget, som alle mennesker, også unge, 
må håndtere livet igennem. 

Jeg har jævnligt mødt kritik af begrebet karriere, fordi selve dets 
’ordlyd’, som det ses af den hverdagssproglige forståelse, kan mis-
forstås derhen, at børn og unge så tidligt som muligt skal træffe 
uddannelses- og erhvervsvalg og arbejde målrettet mod at nå disse 
mål. Dvs. at begrebet udsættes for kritik, fordi kritikerne på baggrund 
af den hverdagssproglige forståelse opponerer mod en tidlig målret-
ning af børn og unge. Kritikerne kritiserer således ikke nødvendigvis 
den vejledningsfaglige betydning af begrebet. En anden kritik af 
begrebet kan handle om, at begrebet kan være vanskeligt at arbejde 
med i praksis, hvor eksempelvis vejlederen skal kommunikere med 
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grupper, der netop forstår ’karriere’ anderledes end den vejlednings-
faglige brug af begrebet. Disse kritikpunkter giver jævnligt anledning 
til problematiseringer af karriere-begrebet og til forslag om at erstat-
te det med et andet begreb. Watts afviser at droppe begrebet karri-
ere og finde et andet begreb i stedet, da ‘There is no other word that 
brings together learning and work, grounds them in the individual, 
and is about progression’ (Watts, 2014, s. 1), dvs. der er ikke noget 
andet begreb, der bringer læring og arbejde sammen, begrunder 
dem i individet og som handler om progression, hvor progression 
skal forstås som progression i livet, ikke kun ift. arbejdslivet.

1 .4 .4 Career management skills – karrierekompetence
I lyset af en interesse for hvordan uddannelses-, erhvervs- og karri-
erevejledning udfolder sig i samspil med skolen og en optagethed 
af, hvordan vejledning giver mening for unge, bliver det interessant 
at inddrage nogle teoretiske overvejelser over, hvad vejledning og 
career education skal bidrage til, at unge lærer.

I vejledningsfaglig litteratur diskuteres det løbende, hvad mennesker 
har brug for at lære og kunne for at kunne håndtere en stadig mere 
kompleks tilværelse, hvori et komplekst uddannelses- og arbejdsliv 
indgår. European Life-long Guidance Policy Network (ELGPN) frem-
hæver, at borgerne har brug for at håndtere de komplekse transitio-
ner, der knytter sig til de uddannelsesmønstre og bevægelser på 
arbejdsmarkedet, der gør sig gældende i samfundet i dag. De angiver, 
at det i dén sammenhæng er vigtigt, at de europæiske borgerere 
udvikler Career Management Skills (i daglig tale CMS)13, der frem-
hæves som værdifulde for individets konstruktion og implementering 
af et livsprojekt, hvor arbejde indtager en central plads (European 
Lifelong Guidance Policy Network, 2012, s. 21), uanset om det er 
som ansat eller som selvstændig.

13  ELGPN bliver etableret i 2007 med henblik på at støtte EU og den Europæiske 
Kommission i at udvikle samarbejdet i Europa om at implementere resolutionen om 
livslang vejledning fra 2004 (Sultana, 2008, s. 11). ELGPN highlighter fra starten fire 
områder for handling: Career Management Skills, adgang til vejledning, kvalitet og 
evidens i vejledning samt samarbejde. Områderne er tæt forbundne, men her op-
holder jeg mig ved det første område, CMS.
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Career management skills – i forståelsen hvad borgere har brug for 
at udvikle – beskrives som ’a range of competences which provide 
structured ways for individuals and groups to gather, analyse, synthe-
sise and organise self, educational and occupational information, as 
well as the skills to make and implement decisions and transitions’ 
(European Lifelong Guidance Policy Network, 2010). Sultana udfol-
der de forståelser, der ligger til grund for ELGPNs forståelse af career 
management skills. Målsætningen for career management skills er 
ifølge Sultana, at mennesker udvikler ressourcer og kompetencer til 
bedre at håndtere (manage) deres livsforløb (life course). Ift. begre-
berne ’skills’ og ’kompetencer’ så fremhæver Sultana, at kompeten-
cer indbefatter mere end færdigheder eller viden, nemlig også værdier 
og holdninger (attitudes), og at det er kompetenceforståelsen af 
skills-begrebet, der ligger til grund for ELGPNs arbejde og forståelse 
– dvs. et opgør med en reduktionistisk eller teknisk forståelse af læring 
og udvikling. Med career management skills er der således heller 
ikke fokus på, at borgerne skal udvikle specifikke færdigheder, fx 
’vocational skills’, men fokus på mere almene kompetencer til re-
fleksion som understøtter individets forståelse af sig selv i en kontekst, 
at træffe beslutninger om uddannelse, arbejde og veje at gå samt 
udvikle self-efficacy14 (Sultana, 2012). Career management skills 
beskriver således de færdigheder, kompetencer, egenskaber, hold-
ninger og viden, som mennesker ifølge ELGPN har brug for, for aktivt 
at håndtere deres liv i samspil med et samfund med et fleksibelt og 
dynamisk arbejdsmarked (Hooley, Watts, & Neary, 2013, s. 117) og 
har brug for ift. at blive hovedpersoner i formulering af eget livspro-
jekt (Sultana, 2013b, s. 82). 

Med denne tilgang ser man det sådan, at mennesker skal udvikle 
kompetencer, som de kan gøre brug af på den lange bane. Det er 
interessant at hæfte sig ved, at tekster omkring career management 
skills ikke er optaget af, at vejlederen i samspil med borgeren fx kan 
undersøge, hvad borgeren finder vigtigt at udvikle – dvs. hvordan 

14  Bandura definerer self-efficacy som ‘people’s beliefs about their capabilities to 
produce designated levels of performance that exercise influence over events that 
affect their lives’ (Bandura, 1998).
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det ser ud fra den, det handler om, eksempelvis hvad unge selv synes, 
det er vigtigt, at de udvikler og lærer i relation til karriere.

Selvom der i karrierevejledningsfeltet er bred enighed om, at career 
management skills er vigtige, er feltet ikke entydigt, og på europæisk 
plan er der ikke enighed om, hvordan career management skills skal 
forstås. ELGPN har undladt at udvikle en fælles kompetenceramme 
for career management skills for de europæiske medlemslande 
(Sultana, 2012). Dog har nogle lande udviklet kompetencerammer, 
også kaldet Blueprint, der angiver, hvad der mere specifikt skal læres 
ift. career management skills, nemlig Australien (“Australian Blueprint 
for career development,” n.d.), Canada (“Blueprint for Life/Work 
Design (Canada),” n.d.), England (“Careers blueprint supporting an 
all-age guidance strategy (England),” n.d.), Skotland (Skills Develop-
ment Scotland, 2012) og USA (“National Career Development 
Guideline (USA),” n.d.).

Blueprints repræsenterer forsøg på at beskrive niveauer for karriere-
læring for forskellige aldersgrupper eller livsfaser (Vickers et al., 2015, 
s. 7). Hooley et al. fremhæver kompetencerammerne som vigtige 
bidrag ift. arbejde med karriereudvikling, selvom forfatterne også 
minder om, at disse kompetenceområder ikke bygger på en empirisk 
baseret viden om deres betydning for karriereudvikling, ligesom de 
ikke er blevet empirisk testet. De opfordrer til mere forskning (Hooley 
et al., 2013). 

NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande) og ELGPN har publiceret 
et notat omkring career management skills i et nordisk perspektiv. 
Notatet er udarbejdet af Thomsen og har titlen ’Karrierekompetence 
og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring’ 
(Thomsen, 2014a, 2014b). Thomsen foreslår at anvende begrebet 
karrierekompetence i stedet for career management skills og beskri-
ver, hvordan karrierekompetence kan forstås i en nordisk sammen-
hæng. Karrierekompetence defineres som ’kompetence til at forstå 
og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde samt håndtere 
liv, læring og arbejde i forandringer og overgange. Det er en op-
mærksomhed på, hvad man gør, men også hvad man kan gøre, og 
at den enkelte formes via sin livsførelse og sine handlinger og sam-
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tidig påvirker egne fremtidsmuligheder’ (Thomsen, 2014b, s. 4)15. 
Med definitionen fremhæver Thomsen, at mennesker lærer at forstå 
sig selv i samspil med sine omgivelser, at det er vigtigt at sætte fokus 
på livssammenhæng og på, at individet har mulighed for at handle 
og samtidig også påvirkes af betingelser. Men henvisning til den 
tidligere nævnte risiko i feltet for individualisering kan udviklingen 
af karrierekompetencebegrebet ses som et forslag, der søger at be-
grebsudvikle med inddragelse af det sociale, samspil og betingelser.

1 .4 .5 Karrierelæring
I lyset af forskningsinteressen i nærværende afhandling bliver det 
interessant at inddrage nogle teoretiske perspektiver på, hvad det er 
for nogle processer, som vejledning og career education kan befor-
dre og understøtte. Inden for den vejledningsfaglige litteratur er et 
centralt begreb i denne sammenhæng karrierelæring. 

Jeg anvender begrebet karrierelæring – læring om karriere – som 
betegnelse for læreprocesser omkring karriere. Dvs. læring om ud-
dannelsernes og arbejdets verden, forskellige slags liv at leve, værdier, 
én selv og andre, sammenhængen med øvrige liv osv. Karrierelæring 
kan potentielt befordres af career education og vejledning.

I vejledningsfaglig litteratur er der forskellige opfattelser af, hvordan 
karrierelæringsprocesser skal forstås – ligesom det også gør sig 
gældende inden for andre faglige områder med begreber som fx 
’udvikling’ og ’selv’ – og der findes en række forskellige teorier om 
læreprocesser omkring karriere. Det er således vigtigt at være op-
mærksom på, i hvilken forståelse karrierelæringsbegrebet anvendes, 
når det anvendes. 

Nedenfor præsenterer jeg to eksempler på teorier omkring karriere-
læring, nemlig Gottfredsons og Laws teorier. Disse er udvalgt, fordi 
de på hver deres måde bidrager med forståelse for nogle af de temaer, 
der træder frem af afhandlingens analyser. Først præsenterer jeg 
teorierne og herefter fremhæves deres bidrag. Med dette afsæt søger 

15  I afhandlingen bruger jeg i forlængelse af Thomsens anbefalinger for en nordisk 
kontekst begrebet karrierekompetence i stedet for career management skills.
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jeg at identificere nogle af de implicitte forståelser af læring, som jeg 
læser ud af teorierne, og begrunde, hvorfor jeg i afhandlingen til-
stræber at forstå læring på en anden måde.

Gottfredsons teori om afgrænsning og kompromisser 
Linda Gottfredson er professor på institut for Educational psycho-
logy på University of Delaware i USA. Hun præsenterede i starten 
af 1980’erne sin teori om afgrænsninger og kompromisser i karrie-
revalgsprocessen (Gottfredson, 1981). Afsættet for Gottfredssons 
arbejde var undren over spørgsmålet ’Why do children seem to 
re-create the social inequalities of their elders long before they 
themselves experience any barriers to pursuing their dreams?’ (Gott-
fredson, 2002, s. 85). Gottfredson beskriver, hvordan børn tidligt og 
samtidig med selvets dannelse begynder at danne et kognitivt kort 
over forskellige erhverv. Med barnets stigende kognitive modenhed, 
hvor barnet i stigende grad bliver i stand til at forstå og begribe 
omverdenen, udvikler barnet efterhånden det samme kognitive kort 
over den sociale orden, som voksne har.

Gottfredson anfører, at mennesker identificerer de erhverv, de fore-
trækker mest, ved at vurdere foreneligheden af forskellige erhverv 
med deres selvopfattelse. Jo større overensstemmelse, jo større præ-
ference. Mennesker tilstræber, men finder sjældent fuld overens-
stemmelse med alle elementer af selvet. Gottfredson beskriver, 
hvordan mennesker gennemgår en afgræsningsproces (circumscrip-
tion process), hvor personen indsnævrer sine præferencer og gradvist 
udelukker alternativer, der opleves som uacceptable. De erhverv, 
der strider mest mod personens selvbillede, er dem, der stærkest 
afvises. Gottfredson peger på, at kønsdimensionen – den offentlige 
præsentation af femininitet eller maskulinitet – er dén del, der værnes 
mest om. Prestigedimensionen – beskyttelse af de sociale normer, 
der er fremherskende blandt ligestillede – vil have betydelig indfly-
delse, men dog relativt mindre betydning end kønsdimensionen. 
Interessedimensionen – at forfølge sine inderste ønsker og interesser 
og få opfyldt personlige behov via job – er det, der bekymrer mindst. 
I tilknytning til denne proces bliver en zone af acceptable mulighe-
der gradvist til (Gottfredson, 2002, s. 91-100; Højdal & Poulsen, 
2007, s. 136-143). Gottfredson beskriver fire stadier i afgrænsnings-
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processen, nemlig orientering mod størrelse og magt (3-5 år), orien-
tering mod kønsroller (6-8 år), orientering mod social værdi (9-13 
år) og orientering mod det indre, unikke selv (14 år og frem) (Gott-
fredson, 2002, s. 96-100).

En anden fremtrædende proces er ifølge Gottfredson kompromis-
processen. Her kan personen opgive de mest foretrukne alternativer 
og justere forhåbninger til den eksterne virkelighed. Også i denne 
proces er der større opmærksomhed på at beskytte det sociale selv 
end det mere private psykologiske selv. Forskellige mennesker må 
indgå forskellige grader af kompromiser. Individer stræber efter at 
finde frem til valg, der er gode nok, ’opting for the ”good enough”’. 
Hvis personen ikke er tilfreds med de valgmuligheder, der er tilgæn-
gelige i det sociale rum, kan denne undlade at forpligte sig på en af 
de tilgængelige muligheder. Mennesker tilpasser sig endvidere kom-
promiserne – tilpasninger sker nemmest til kompromiser omkring 
interesse, vanskeligere til kompromiser omkring prestige og vanske-
ligst til kompromiser omkring kønsidentitet. En persons overordnede 
tilfredshed med sit arbejde vil afhænge af graden, hvormed et kom-
promis tillader at implementere et ønsket socialt selv – enten gennem 
arbejdet i sig selv eller gennem den livsstil, det giver personen mu-
lighed for at have (Gottfredson, 2002, s. 100-107).

Karrierevalg er ifølge Gottfredson et forsøg på at placere sig selv i 
den bredere sociale orden og høre til i en social sammenhæng.

Bill Laws teori om karrierelæring
Den næste teori, der præsenteres, er Laws teori om niveauer i kar-
rierelæringsprocessen og om hvordan karrierelæring finder sted i 
fællesskaber (Law, 1999, 2001). Law har i mange år arbejdet med 
udvikling af og forskning i karrierevejledning i England og interna-
tionalt, siden 1992 som selvstændig konsulent.

Law og Watts præsenterer i slutningen af 1970’erne DOTS-teorien, 
på dansk BOMS, om hvad mennesker har brug for at lære ift. karri-
ere: Decision learning (Beslutningskompetence), Opportunity aware-
ness (Mulighedsbevidsthed), Transition learning (Omstillingsparathed) 
og Self awareness (Selvindsigt) (Law & Watts, 1977, s. 8-10).
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Law videreudvikler teorien og præsenterer senere New DOTS mo-
dellen, om karrierelæringsprocessen (Law, 1999). Han fremhæver, 
at karrierelæring er en meget kompleks proces, som læres lidt efter 
lidt, og beskriver fire niveauer for karrierelæring:

1. At opdage (sensing – finding out)
• Sanse, se, høre, opleve, mærke – samle en række billeder og 

information.
• Få tilstrækkeligt med indtryk og information til at komme 

videre.

2. At ordne (sifting – sorting out)
• Sammenligne, opdage sammenhænge, finde mønstre.
• Ordne informationerne på en meningsfuld måde, blive klar 

over forskelle og ligheder. 

3. At fokusere (focusing – checking out)
• Få indsigt i andres synspunkter og forstå, at de er anderledes 

end ens egne.
• At inddrage andre(s) perspektiver i udvikling af egne synspunk-

ter, og forstå hvordan man ser anderledes på nogle forhold. At 
vide, hvad der er vigtigt for mig.

4. At forstå (understanding – working out)
• At vide hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes 

at føre til hvad. 
• Forklare, foregribe.

Sammenfattet fra (Law, 2001, s. 13-21).

Laws model bygger på en hierarkisk forståelse af læring og skal læses 
fra oppefra og ned, således at de første niveauer er forudsætninger 
for de efterfølgende. Law fremhæver, at de fire niveauer udgør et 
bæredygtigt grundlag for karrierebeslutning og -handling. Arbejde 
med karrierelæring er i Laws øjne ikke bare at betragte som infor-
mationsarbejde. Vejledning handler om at hjælpe mennesker med 
at bearbejde information. 
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Law fremhæver, at karrierelæring er en social proces, der finder sted 
i fællesskaber – ’community interaction’. ’The community mediates 
and modifies structural influences upon individuals. It also transmits 
its own influence on individuals’ (Law, 2009, s. 18). I fællesskaber 
overføres eksempelvis forventninger, der gives feedback som får 
betydning for de billeder, den enkelte får af sig selv. Der kan gives 
støtte og opmuntring, ligesom deltagerne kan udgøre inspirations-
kilder for hinanden og give hinanden forskellige former for informa-
tion (Law, 2009, s. 18).

Bidrag og kritik
De to præsenterede teorier lægger, som andre teorier om karriere-
læringsprocesser, vægt på forskellige aspekter omkring karrierelæring 
og bidrager til at forstå nogle af de dimensioner, der er i spil i unges 
læreprocesser om uddannelse, job, sig selv i forhold hertil osv. Dette 
ligesom at andre teorier om karrierelæring lægger vægt på andre 
aspekter. Jeg har som nævnt valgt at præsentere netop disse to kar-
rierelæringsteorier, fordi de på hver deres måde bidrager med indsigt 
i karrierelæringsprocesser for børn og unge, som er vigtige ift. af-
handlingens analyser.

Gottfredsons bidrag giver indsigt i de afgrænsnings- og kompromis-
processer, der er produktive i tilknytning til unges valg af uddannel-
se og job. Teorien tilbyder bl.a. perspektiver på, at læreprocesser 
starter tidligt og spiller sammen med forståelser omkring både køn, 
prestige og interesser. Ift. Laws teori vil jeg særligt betone hans an-
givelse af, at der indgår forskellige dimensioner i børns og unges 
karrierelæring, fx både at få erfaringer og reflektere, hvor refleksion 
ifølge Law bl.a. omfatter sammenligning og at forholde sig til andre 
synspunkter end sine egne. Dette som grundlag for at kunne forhol-
de sig til, hvad man selv synes er betydningsfuldt og værdifuldt. Laws 
perspektiver på, at der indgår forskellige dimensioner i karrierelæring, 
vil jeg fremhæve som et vigtigt opmærksomhedspunkt ift. didaktisk 
understøttelse af læreprocesser. 

Endvidere vil jeg fremhæve som et væsentligt bidrag fra både Gott-
fredson og Law, at de pointerer, at karrierelæring er en social proces. 
Gottfredson fremhæver eksempelvis, at de forståelser, der ligger bag 
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afgrænsninger og kompromisser, er socialt konstruerede, og Law 
pointerer med sin community interaction thinking ligeså en social 
dimension i karrierelæring. Samlet set tegner de to teorier et billede 
af, at mange forhold har betydning for karrierelæring, fx for unge i 
udskolingen, og at der er tale om meget komplekse processer.

Trods disse bidrag vil jeg nedenfor argumentere for, at der også er 
begrænsninger ved teoriernes læringsforståelser og begrunde, hvorfor 
jeg har valgt at lade afhandlingens analyser tage afsæt i en anden 
teoretisk forståelse af læring.

Begge teorier beskriver læring som en hierarkisk proces med stadier, 
jf. Gottfredsons forståelse af fire stadier i afgrænsningsprocessen og 
Laws beskrivelse af fire overordnede niveauer for karrierelæring. Og 
for begge teorier, trods en optagethed af det sociale, er der formule-
ringer omkring læring som et indre individuelt anliggende og forhol-
det mellem subjektet og verden som dualistisk og opdelt. Gottfredson 
nævner eksempelvis selvet over for den eksterne virkelighed. Law 
kan, trods fremhævelsen af, at karrierelæring skal forstås som en 
social proces, læses som, at mennesker lærer hver for sig, og at andre 
mennesker står udenfor og kan bidrage med ’transmissioner/overfør-
sel’ af forskellige forhold. Fællesskabet fremhæves her som noget, 
der har betydning for og kan fremme læring hos den enkelte. 

Lave, som har formuleret teorien omkring læring som situeret, frem-
hæver sammen med Packer, at stadietænkning og hierarkisk lærings-
forståelse har en ’refinement’-forståelse – en forståelse af en bevæ-
gelse hen imod det klare, det destillerede, det rensede, ’a movement 
away from the messiness of practice […] to a realm of reflection […]’ 
(Lave & Packer, 2008, s. 25), som ikke rummer menneskers sociale 
indlejrethed i den historiske materielle verden med de magtstruktu-
rer, der gør sig gældende. Med inspiration fra denne generelle kritik 
af kognitive og konstruktivistiske orienterede læringsteorier vil jeg 
fremhæve, at den empiri, som afhandlingen bygger på, lægger op 
til at forstå karrierelæring som noget, der finder sted på meget kom-
plekse måder, som ikke kan gribes ved en stadietænkning omkring 
læring. 
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Lave og Packer fremhæver også, at læring ikke kan forstås som kun 
et spørgsmål om ’internalization and transfer’ og som rent ’mentale 
operationer’ – ’The world and persons acting are both in and outside 
each other’, og de kritiserer i den forbindelse kognitive og konstruk-
tivistiske orienterede læringsteorier for at se bort fra modsætnings-
fyldte og politiske praksisser, som mennesker deltager i og som har 
betydning for det, de lærer (Lave & Packer, 2008, s. 32). I forlængel-
se af ovenstående kritik vælger jeg at arbejde med en situeret læ-
ringsforståelse, der betoner, at læring foregår gennem deltagelse i 
social praksis (jf. Lave & Wenger, 2003). Denne teori giver mulighed 
for at arbejde med begreber, der eksplicit søger at forbinde det indi-
viduelle og det fælles. Teorien om situeret læring fremhæver, at læring 
må forstås som noget, der kontinuerligt finder sted ved deltagelse i 
fællesskaber, dvs. betoner at mennesker lærer sammen, og at læring 
må forstås som et forhold mellem den enkelte og den enkeltes sociale 
muligheder som deltager i modsætningsfulde politiske og sociale 
praksisser. I kapitel 2 præsenterer jeg kritisk psykologi og udfolder 
forståelsen af læring som situeret.

1 .4 .6 Social retfærdighed
Som tidligere nævnt var afsættet for karrierevejledning historisk set 
social retfærdighed. Begrebet er relevant ift. nærværende afhandling, 
fordi afhandlingens analyser af, hvordan vejledning udfolder sig og 
giver mening for unge lægger op til diskussioner omkring social 
retfærdighed.

Nedenfor ridser jeg nogle diskussioner i vejledningsfeltet op omkring 
social retfærdighed, bl.a. at social retfærdighed kan have mange 
betydninger. I kapitel 2 præsenteres, hvilke forståelser af begrebet, 
jeg tager afsæt i i afhandlingen.

Mange begreber, sparsom definition
Der er mange begreber i spil, når der tales om retfærdighed og lighed 
i den vejledningsfaglige litteratur. Fx social equity og equality of 
opportunity. Det, at der bruges mange forskellige begreber, ofte uden 
at de defineres, kan forvirre. Helt overordnet har begreberne det til 
fælles, at de retter opmærksomheden mod vejledningens rolle ift. at 
gøre en positiv forskel for mennesker og mod at bruge vejledning til 
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at ændre verden og gøre den mere lige. Dette ud fra en betragtning 
om at alle skal have muligheden for at skabe et tilfredsstillende liv 
for sig selv uanset social baggrund. Denne forståelse er hensigtsmæs-
sig at have in mente, når man læser sig ind i feltet. Men perspektivet 
rækker kun et stykke vej. Når man har læst sig længere ind i littera-
tur omkring social retfærdighed, bliver det klart, at social retfærdig-
hed og lignende begreber kan kaldes flydende betegnere og måske 
i nogle tilfælde buzzwords. Når det ikke er defineret i hvilken form, 
der tales om social retfærdighed, får det betydning for både forstå-
elsen af, hvad social retfærdighed egentlig handler om og for ope-
rationalisering ift. vejledningspraksis.

Forskellige forfattere peger da også på det uhensigtsmæssige i at 
bruge begrebet social retfærdighed uden at definere dette. Irving 
skriver eksempelvis, at der er en tendens til, at social retfærdighed 
og andre beslægtede ord bliver anvendt på en løs common sense 
agtig måde, som åbner for, at begrebet kan fortolkes på mange måder, 
hvilket kan føre til forvirring og muligvis mudre mere til end hjælpe 
til klarhed. Hvis arbejde på baggrund af begrebet om social retfær-
dighed skal være sammenhængende, konsistent og nyttig i praksis, 
så er der behov for, at begrebet defineres klart (Irving, 2010a, s. 16, 
2010b, s. 51). Diametralt modsatte forståelser lægges ind under social 
retfærdighed, der bruges som rationale og argument lige fra at op-
retholde status quo til vidtrækkende sociale reformer (Reisch, 2002, 
s. 343). Mangel på definition af, hvordan social retfærdighed forstås 
i en given sammenhæng, gør sig ikke kun gældende inden for kar-
rierevejledningsområdet. Se eksempelvis Gewirtz for beskrivelse af 
samme problematik for uddannelsesområdet (Gewirtz, 1998).

En del af disse vanskeligheder knytter sig måske til vejledningens 
modsætninger og placering i spændingsfeltet mellem individ og 
samfund?

I afhandlingen her, og i det hele taget på vejledningsfeltet, er det 
altså væsentligt at forholde sig til og eksplicitere, hvilken forståelse 
af retfærdighed man i en konkret sammenhæng finder det relevant 
og hensigtsmæssig at tage udgangspunkt i. Med Hooleys ord ’we are 
not just talking about career guidance and social justice. Rather we 
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are contesting what versions of both career guidance and social 
justice are being endorsed’ (Hooley, 2014, s. 2). Et spørgsmål som 
lægger sig tæt op af overvejelser over, hvilken rolle karrievejledning 
skal og kan spille og dermed handlinger i praksis.

Gør et social retfærdighedsperspektiv sig stadig gældende i 
vejledningsfeltet?
I litteraturen findes varierende opfattelser af, om og hvordan et social 
retfærdighedsperspektiv stadig gør sig gældende i vejledning.

Arthur m.fl. skriver, at det ser ud til, at karrierevejledning er gledet 
væk fra rødderne i social retfærdighed til interventioner, som primært 
har et individfokus, uden man i tilstrækkelig grad forholder sig til de 
kontekstuelle og strukturelle forhold, som har betydning for menne-
skers karriereudvikling (Arthur, Collins, McMahon, & Marshall, 2009, 
s. 22). Guichard fremhæver, at praksis ift. career education kun 
sjældent har som mål at fremme lige muligheder, reducere ulighed 
eller fremme udvikling af kollektive handlinger. Han tilskriver dette 
en underliggende individorienteret ideologi, som overser samfundets 
betydning. Referencer til kollektiv udvikling (collective development) 
eller at reducere social ulighed findes sjældent udenfor ’educational 
or charitable associations’ (Guichard, 2001, s. 166). McMahon et 
al. skriver, at trods afsættet i de sociale reformer i starten af 1900-
tallet, så har retfærdighed ikke altid været synlig i hverken teori eller 
praksis, og foreslår, at den næste udfordring for vejledningsområdet 
er at forholde sig til retfærdighed både på et teoretisk og på et prak-
sisniveau (McMahon, Arthur, & Collins, 2008b, s. 16). 

Arthur og kolleger skriver senere, at social retfærdighed igen er dukket 
op i litteratur om karriereudvikling, men at dette primært er på et 
begrebsmæssigt plan (primarily conceptual in nature), og at der kun 
er sparsomt fokus på de udfordringer og successer, som praktikere 
oplever (Arthur et al., 2013, s. 137). Irving fremfører, at der i den 
akademiske litteratur har været en sund debat om social retfærdighed 
og relationen til career construction og læring, men at kun meget 
lidt tilsyneladende har ændret sig på et praksisniveau (Irving, 2011, 
s. 29), og at vejlederne ikke er bekendte og/eller fortrolige med 
begrebet (Irving, 2015). Hvis fokus på social retfærdighed skal føre 
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til ændringer i vejledningspraksis, bliver det vigtigt, og en stor opgave, 
at operationalisere social retfærdighed ind i vejledningspraksis 
(McMahon, Arthur, & Collins, 2008a, s. 22). Hooley fremhæver, at 
praktikere har ret i at pege på, at trods stigende interesse for dette 
område, så mangler vi stadig at svare på spørgsmålet ’what is to be 
done?’ (Hooley, 2015, s. 13). 

Er det blåøjet eller relevant at tænke vejledning ind i arbejdet for 
retfærdighed?
Den engelske vejledningsforsker Ken Roberts problematiserer fore-
stillingen om, at karrierevejledning kan bidrage positivt i udfordrin-
gerne med at skabe et mere socialt retfærdigt samfund. Han frem-
hæver, at ulighed i høj grad knytter sig til mulighedsstrukturer, som 
er stærkt forbundne med klasseforhold, som vejledning har vanske-
ligt ved at udfordre og ændre på – både ift. den individuelle vejled-
te og på et samfundsmæssigt niveau (Roberts, 2005, s. 130). Eksem-
pelvis Sultana er mere optimistisk og skriver, at ’While it is important 
not to overestimate the role that career guidance can play, it is rea-
sonable to argue that it can make a positive difference in the lives 
of citizens, possibly contributing to equalizing life chances, par-
ticularly during an economic downturn […] and not merely serve 
to reproduce social class destinies’ (Sultana, 2014, s. 317). Sultana 
fremhæver her vejledningens mulighed for at bidrage til social ret-
færdighed. Senere i samme artikel beskriver han social retfærdighed 
som ’a stance’ – en holdning – frem for noget man endeligt kan opnå 
(Sultana, 2014, s. 322). Dette læser jeg som, at selvom at spørgsmå-
let om social retfærdighed er meget komplekst, så er det både vigtigt 
og relevant, at fagpersoner (og sådan set også privatpersoner) arbej-
der for social retfærdighed og kontinuerligt reflekterer over og dis-
kuterer, hvordan man i sine handlinger i hverdagens praksis på 
individ-, organisations- og samfundsniveau i fællesskab bidrager til 
eller reducerer social retfærdighed – formuleret med kritisk psyko-
logi, hvordan man bidrager til menneskers muligheder for udvidet 
rådighed over de samfundsmæssige betingelser. 

Afrundende vil jeg fremhæve særligt tre problemer og opmærksom-
hedspunkter som centrale for vejledningsfeltet – og for nærværende 
afhandling. Nemlig vigtigheden af at undgå individualisering i ar-
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bejdet med social forandring, vigtigheden af at forholde sig til og 
eksplicitere hvilke forståelser af social retfærdighed, man arbejder 
med, og endelig at det ikke er tilstrækkeligt at tale om social retfær-
dighed på et teoretisk niveau, men at vi kontinuerligt må reflektere 
over og drøfte, hvordan bestræbelser på at understøtte social retfær-
dighed kan se ud og gøre sig gældende i hverdagens praksis. Afhand-
lingens afsæt i praksisforskning er knyttet til denne sidstnævnte pointe.

1.5 Opsamling

Jeg har vist, at den danske lovgivning om vejledning overvejende er 
orienteret mod, at vejledning skal bidrage til valg af ungdomsuddan-
nelse, og at målene for vejledning, som de kommer til udtryk i 
lovgivningen, er smallere end og kan betragtes som en delmængde 
af mål for vejledning, som de kommer til udtryk i europæiske reso-
lutioner. Endvidere er feltet karakteriseret ved, at der politisk er mange 
ønsker om, hvad vejledning skal bidrage til, og ved at en del af 
målene i lovgivningen for vejledningen er modsætningsfyldte:

Vejlederen skal sikre, at unge træffer uddannelsesvalg, som har en 
sådan karakter, at omvalg og frafald reduceres. Dette peger ind i en 
modsætning for de unge omkring at skulle vælge frit – eller så frit 
som det kan blive, når den unges valg er afhængigt af bl.a. uddan-
nelsesparathedsvurdering – som en bunden opgave. Vejlederen skal 
tage hensyn til individet og samfundet, vejlederen skal kunne vurdere 
fremtidige samfundsmæssige behov og lade disse få plads i arbejdet 
på individ-, gruppe- eller skoleklasseniveau. Lige såvel skal vejlede-
ren kunne vurdere enkeltindividers aktuelle eller mulige fremtidige 
vanskeligheder og sætte ind over for dem, så de netop ikke udvikler 
sig til problemer. Vejlederne skal bidrage til, at politiske målsætnin-
ger nås, om hvor stor en andel af de unge der vælger eksempelvis 
en erhvervsuddannelse. Dette samtidig med, at den enkeltes inte-
resser skal inddrages, og samtidig med at vejledningen skal være 
uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejleder skal arbejde 
for, at unge reflekterer over deres kompetencer og potentialer samt 
uddannelses- og erhvervsmuligheder. For alle unge skal der være 
sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen, samtidig med 
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at det er bestemt i lovgivningen, hvor nogle af vejledningsaktivite-
terne skal placeres, og samtidig med at vejledningen for størstedelen 
af de unge skal foregå som kollektiv vejledning på klasseniveau. 
Vejledning er på den ene side for alle unge, samtidig med, at den 
på den anden side retter sig mod at udpege nogle, som indsatsen 
særligt skal målrettes mod. Forebyggende indsatser ift. mulige frem-
tidige problemer med at vælge, påbegynde og gennemføre en ung-
domsuddannelse er eksempelvis tæt forbundet med udpegning og 
kategorisering af, hvilke unge der vurderes at have behov for en 
særlig vejledningsindsats. 

Hertil kommer, at Ungdommens Uddannelsesvejledning er en selv-
stændig institution med egen ledelse, der skal arbejde på og i sam-
arbejde med en anden selvstændig institution, nemlig skolen, med 
egen ledelse. Endvidere er UU-centrene forskelligt organiseret med 
forskellige kommunale samarbejdskonstruktioner, hvilket giver cen-
trene forskellige vilkår for ledelse og organisering af vejledningsind-
satsen. Endelig er der stor forskel på, hvilke ressourcer UU-centrene 
har til rådighed til drift af vejledningscentret.

Andre eksempler på betingelser for vejledning, skole og deltagerne 
her er de faglige baggrunde, vejledere og lærere har og den interes-
se, der fra forskellige interessenters side er for at skabe udviklings-
projekter inden for området. 

Et andet forhold, der karakteriserer feltet, er, at der siden vejlednings-
reformen trådte i kraft i 2004 er lavet en lang række undersøgelser, 
evalueringer og forskning omkring Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning. Mange af undersøgelserne er rekvirerede af ministerier, er 
forbundet med policy-temaer og er udarbejdet af konsulentbureau-
er med liden ekspertise inden for vejledningsområdet. 

Kapitlet viser, at vejledningsfeltet er karakteriseret ved et komplekst 
begrebsapparat. Hughes og medforfattere angiver, at det kendetegner 
feltet, at der ikke er konsistens i den måde begreber inden for feltet 
anvendes – litteraturen er begrebsmæssigt ’slippery as a fish covered 
in oil’ (Hughes et al., 2016). I tilknytning til et felt med glatte begre-
ber kunne man måske fristes til at tænke, at hvis vi får bedre styr på 



88

og enighed om begreberne, vil det løse mange af de udfordringer, 
der findes i feltet. Her vil jeg understrege, at selvom en afklaring af 
begreber nok kan være positivt, så er der stadig modsætninger og 
udfordringer i praksis – som fx forbinder sig til vejlederes arbejde i 
spændingsfeltet mellem individ og samfund – som må gribes og 
håndteres i praksis, og som ikke løses ved, at begreber ændres eller 
formuleringsmæssigt finpudses.

Hvordan uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i skolen 
konkret kan udfolde sig i samspil med betingelserne for vejledning 
og med, hvad der i øvrigt foregår i skolen, og hvordan vejledningen 
giver mening for unge, er noget af det, som nærværende afhandling 
belyser. I næste kapitel præsenterer jeg afhandlingens teoretiske 
grundlag og de empiriske metoder, der danner grundlag for den 
empiri, som de analyser, der følger senere i afhandlingen, bygger på.
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2. Teoretisk grundlag for 
forskningsprojektet og metode

I dette kapitel introduceres først afhandlingens teoretiske grundlag, 
nemlig kritisk psykologi. Dette danner afsæt for en udfoldelse af 
praksisforskning og fører videre til en præsentation af de konkrete 
metoder, jeg har arbejdet med under mit feltarbejde, og af min 
analysestrategi. I sammenhæng hermed diskuterer jeg, hvilke udfor-
dringer jeg har mødt under feltarbejdet, og nogle metodiske overve-
jelser, jeg har gjort mig undervejs i forskningsprocessen.

Siden 2004 er der gennemført en række undersøgelser på UU-om-
rådet og få af emnet uddannelse og job. Disse er præsenteret i kapitel 
1, hvor jeg på grundlag af en kortlægning af undersøgelserne argu-
menterede for, at der stadig kun findes sparsom viden om, hvordan 
vejledning og undervisning i emnet uddannelse og job praktiseres, 
hvordan disse spiller sammen, og hvordan vejleder og lærer arbejder 
sammen i hverdagens praksis – og i betingelserne herfor. Med dette 
afsæt bliver det relevant at undersøge, hvordan vejledning udfolder 
sig i samspil med skolen og dens lærere. Og i tilknytning hertil 
hvordan vejledning giver mening for unge i udskolingen – spørgsmål, 
som udgør afhandlingens forskningsspørgsmål. Og det bliver relevant 
at arbejde på grundlag af en teori og med metoder, der giver mulig-
hed for at få indsigt i både praksis og strukturer ved at undersøge fra 
et deltagerperspektiv (hér unge, vejledere og lærere).

Med dette afsæt har jeg valgt kritisk psykologi16 og praksisforskning 
som teoretisk og metodisk grundlag for afhandlingen, idet optaget-
hederne her både knytter an til praksis, strukturer og individ. Neden-
for præsenteres kritisk psykologi og begreber inden for kritisk psy-

16  Kritisk psykologi kaldes også det subjektvidenskabelige paradigme og nogle gange 
Berlinerskolen.
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kologi, som er centrale for afhandlingens analyser17. Begreberne er 
indbyrdes forbundne, men præsenteres for overskuelighedens skyld 
hver for sig.

2.1 Introduktion til kritisk psykologi

Kritisk psykologi har en grundlæggende forståelse af forholdet mellem 
subjekt og samfund som et dialektisk forhold, hvor det er en central 
ambition at gøre op med strukturblindhed og overskride individua-
liserende forståelser. Mennesker er qua deres praksis/handlinger med 
til aktivt at skabe deres livsbetingelser. Og samtidig er mennesker 
også bestemt af de samfundsmæssige forhold (Holzkamp, 1979, s. 
137).

Afsættet for kritisk psykologi var marxistisk teori og den russiske 
kulturhistoriske skole, særligt Leontjevs virksomhedsteori (Dreier, 
1979, s. 9, 1983). Kritisk psykologi blev udviklet fra 1970’erne i 
tilknytning til Freie Universität i det tidligere Vestberlin, hvor Holz-
kamp, som er en af grundlæggerne, var professor (Dreier, 1979; 
Osterkamp & Schraube, 2013). Andre centrale navne var Ute Oster-
kamp, Frigga Haug og Ole Dreier. Holzkamp var optaget af at forny 
psykologien, idet han mente, at den traditionelle/borgerlige psyko-
logi og de eksperimentelle tilgange til at forstå mennesker og men-
neskers liv ikke bidrog til at ’opfange rigdommen i subjekters kon-
krete liv’ (Holzkamp, 1998, s. 4)18 men snarere til at objektgøre 

17  Udviklingen af teori og begreber er ikke en lineær proces. Også i dansk kritisk 
psykologi er der forskellige standpunkter og retninger. I fremstillingen af kritisk 
psykologiske begreber, der er centrale for afhandlingens analyser, er jeg ikke optaget 
af at eksplicitere disse forskelle. Jeg henviser til Mørck og Huniche for en mere ud-
foldet beskrivelse (Mørck & Huniche, 2006).
18  I fremstillinger af kritisk psykologi præsenteres ofte indledningsvist den traditio-
nelle psykologi i form af psykoanalytiske forståelser og behavioristiske forståelser af 
mennesket. Og kritisk psykologi præsenteres som en tilgang, der gør op med tradi-
tionelle forståelser af mennesker og menneskers liv med hinanden. I sådanne præ-
sentationer kan det komme til at fremstå som om, at kritisk psykologi er alene om at 
forstå mennesket som et samfundsmæssigt væsen og om at lægge vægt på menneskers 
begrundelser. Trods også forskellige fra kritisk psykologi synes jeg, det er væsentligt 
at nævne, at også andre nyere psykologiske teorier har denne ambition.
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mennesker. Kritisk psykologi er videreudviklet og bliver til stadighed 
udviklet også i en dansk sammenhæng, kaldet dansk-tysk kritisk 
psykologi. Eksempler på centrale navne her er professor MSO ved 
Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, 
Charlotte Højholt; professorer MSO ved Danmarks institut for pæ-
dagogik og uddannelse, Aarhus Universitet, Line Lerche Mørck og 
Morten Nissen; professor på Institut for mennesker og teknologi på 
Roskilde Universitet Erik Axel, og som tidligere nævnt professor i 
personlighedspsykologi, Institut for psykologi, Københavns Univer-
sitet (nu emeritus) Ole Dreier. Endvidere er lektor ved Danmarks 
institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet Rie Thomsen 
et centralt navn for arbejdet med kritisk psykologi indenfor karriere-
vejledningsfeltet, jf. fx (Thomsen, 2009).

Dansk-tysk kritisk psykologi er integreret med praksisforskning og 
situeret læringsteori (Mørck, 2006, s. 13), og i afhandlingen arbejder 
jeg med afsæt i disse tre forståelser. Nedenfor præsenterer jeg cen-
trale begreber knyttet til afhandlingens teoretiske grundlag.

2.2 Centrale begreber i kritisk psykologi

Deltagelse
Mennesker er grundlæggende deltagere i en samfundsmæssig praksis. 
Enhver lever sit konkrete liv i et samfund. Begrebet deltagelse frem-
hæver, at vi må ’forstå den enkelte persons måde at fungere og udvikle 
sig på ud fra det, personen er en del af og ud fra den måde, hvorpå 
personen tager del heri’ (Dreier, 1999, s. 78). 

I og med at subjektet indgår i en samfundsmæssig praksis med andre 
subjekter følger, at det enkelte subjekt udgør en del af denne praksis. 
Når mennesker deltager og handler sammen, strukturerer de hinan-
dens muligheder for at gøre noget og udgør på den måde hinandens 
betingelser (Højholt, 2005b, s. 31). I afhandlingens analyser skal vi 
eksempelvis se, hvordan lærer og vejleder udgør hinandens betin-
gelser.
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Begrebet deltagelse knytter an til et dialektisk strukturbegreb, der 
fremhæver ’at mennesker handler i og med strukturer’ (Højholt, 
2005b, s. 32).

Handlekontekster
Mennesker deltager i forskellige handlekontekster. Ved en handle-
kontekst forstås ’en samfundsmæssigt arrangeret socio-materiel enhed 
på en særlig lokalitet og for bestemte, mere eller mindre skarpt af-
grænsede medlemmers deltagelse i dele af samfundslivet’ (Dreier, 
1999, s. 79). Subjektet kan forfølge forskellige engagementer og 
interesser i de forskellige handlekontekster. Deltagelsen i de forskel-
lige handlekontekster betyder noget forskelligt for personen, ligesom 
denne deltager forskelligt i forskellige handlekontekster, fx i under-
visning i folkeskolen og ungdomsuddannelsen, i vejledningsaktivi-
teter på og uden for skolen, i fritidsjob, med venner og med familie. 

Under mit feltarbejde oplevede jeg eksempelvis, hvordan handle-
konteksten spillede en rolle for, hvilket tidspunkt på dagen den unge 
ønskede at blive interviewet.

I forbindelse med de interviews af unge, som jeg lavede under 
mit feltarbejde, aftalte jeg med de unge, at de kunne bestemme 
tidspunktet for interviewet. Langt de fleste af de unge som jeg 
interviewede, mens de gik i 9. eller 10. klasse, ønskede, at in-
terviewet skulle foregå, mens klassekammeraterne havde un-
dervisning. De unge, som jeg interviewede efter de var startet 
på en ungdomsuddannelse, ønskede, at interviewet skulle foregå 
i et frikvarter eller efter skoletid.19 

Denne forskel på hvornår de unge ønskede at blive interviewet (i 
eller uden for en undervisningslektion) kan knytte sig til, at de unge 
deltog forskelligt i de to handlekontekster, hvor den ene var velkendt, 
og den anden var forholdsvis ny. 

19  Indryk af afsnit angiver, at der er tale om uddrag fra eller sammenskrivninger af 
observationsnoter og/eller transskriberinger af samtaler mv.
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For at kunne analysere og begrebsliggøre dén mangfoldighed af 
forhold, der knytter sig til forskellige typer vejledningsaktiviteter, til 
undervisning og frikvarterer, og til deltagernes forskellige tanker, 
følelser, muligheder, interesser og engagementer i forskellige sam-
menhænge, bliver begrebet handlekontekster hjælpsomt. Med dette 
begreb bliver det tydeligt, at unge og fagpersoner indgår i forskellige 
handlekontekster, og at de lever deres liv på tværs af handlekontek-
ster.

Daglig livsførelse
Begrebet daglig livsførelse (conduct of everyday life) er et praksisnært 
og praktisk begreb, der har blik for menneskers engagementer og for 
hvordan disse prioriteres og forbindes i et hverdagsliv. Begrebet 
beskriver, hvordan subjekter selv må handle og arbejde med at føre 
et sammensat dagligliv og få det til at hænge sammen og give per-
sonlig mening ’”Livsførelse” er en aktivitet ”hver eneste dag” for at 
organisere, integrere og konstruere dagligdagen på en sådan måde, 
at de forskellige og modstridende krav, der kommer individet i møde, 
kan forenes og ”ordnes”’ (Holzkamp, 1998, s. 27).

Daglig livsførelse er begrundet i subjektets interesser og handler om, 
hvordan subjektet organiserer de forskellige krav fra forskellige 
livsområder, fra fx familie, kammerater, skole, arbejde og fritidsliv. 
Dét at forfølge forskellige behov og anliggender på tværs af forskel-
lige handlekontekster bidrager til en tilværelse med variation. Sam-
tidig bidrager det også til dilemmaer og modsatrettetheder, når 
værdsatte engagementer og anliggender støder sammen – der må 
prioriteres og indgås kompromisser. Dette må Thomas, der går i 9. 
klasse, eksempelvis gøre. 

Thomas fortæller mig, at han gerne vil gøre et godt stykke arbejde 
i skolen og passe sin intensive håndboldtræning. Samtidig må 
han tage hensyn til den betingelse det er, at han bor i et område 
i Danmark, hvor busserne ikke går så tit, og hvor der er lang 
transporttid til og fra skole. 

Sådanne dilemmaer må subjektet, her den unge, håndtere og ’for-
holde sig til i udformningen af sin daglige livsførelse, give passende 
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plads til, så vidt muligt forbinde eller holde ude fra hinanden, prio-
ritere, afveje og indordne i den daglige deltagelse på tværs af tider 
og steder’ (Dreier, 1999, s. 82). Nogle gange finder dette sted efter 
overvejelser frem og tilbage, og andre gange bliver det ligesom til af 
sig selv, måske fordi man uden de store overvejelser gør, hvad man 
plejer. Bertil i 9. klasse eksemplificerer fx dette.

Bertil fortæller mig, at han holder meget af at ’game’, dvs. spille 
spil på pc eller spillekonsol, og ligesom har udviklet en rutine 
med at sige til sine forældre, at han ikke har lektier for. Herved 
får han mere tid til gaming, og karaktererne bliver lavere og 
lavere. Sidstnævnte er han ikke tilfreds med, fordi han gerne vil 
på gymnasiet efter grundskolen.

Daglig livsførelse er karakteriseret ved cyclicitet ift. at organisere de 
mange forskellige hverdagslige aktiviteter i et vist net af rutiner20. 
Herved lettes subjektet fra kontinuerligt at måtte tage stilling til ak-
tiviteternes relevans og begrundelse. Selvom den daglige livsførelse 
er rutiniseret, så forløber den i kraft af subjektets egen aktivitet. Det 
er subjektet, der handler eller ikke handler. Livsførelsen kan således 
også ændres over tid bl.a. som følge af ændrede prioriteringer, som 
det ses af det følgende. 

Carl beslutter sig i 9. klasse for, at han vil i 10. klasse, så han 
kan blive et år ældre, inden han starter på eud, så han lettere 
kan få en læreplads. Ved juletid i 10. klasse fortæller Carl mig, 
at han har besluttet sig for, sammen med sine forældre, at han 
vil gå ud af skolen. Skoleskemaet er nemlig blevet ændret, og 
det betyder, at det bliver for træls at få hverdagen til at hænge 
sammen, fordi han kommer til at skulle vente længe på bussen 
om eftermiddagen, når han har fri fra skole.

20  Den daglige livsførelse er ikke hele livet. Holzkamp beskriver relationen mellem 
daglig livsførelse, og det han kalder det egentlige liv. Dette uddyber jeg ikke her men 
henviser til (Holzkamp, 1998, s. 29).
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Det er vigtigt at fremhæve, at daglig livsførelse er et socialt anlig-
gende på den måde, at der altid er ’involveret sociale fordringer i 
den individuelle livsførelse’ (Holzkamp, 1998, s. 30).

Selvforståelse 
Selvforståelse handler om, ’hvordan vi kommer overens med os selv 
– og andre’ (Holzkamp, 1998, s. 4), og udvikling af selvforståelse er 
en nødvendighed for at forholde sig til, hvilken daglig livsførelse 
man har og ønsker. Selvforståelse er ikke bare ’en oplevelse af, hvem 
jeg er … men en forståelse af mine grunde til at føre mit liv, sådan 
som jeg gør – eller til at ville ændre min livsførelse’ (Holzkamp, 
1998, s. 4). Mørck fremhæver, at selvforståelse er forbundet med, 
’hvordan personen interpelleres i forskellige fællesskaber og hand-
lesammenhænge’ og videreudvikler begrebet ved tilføjelse af et ’vi’ 
(Mørck, 2006, s. 44). Med denne understregning af fællesskabers 
betydning defineres selvforståelse som at ’komme til forståelse med 
sig selv, vi og andre’ (Mørck, 2006, s. 262).

Selvforståelse knytter sig til processen med at ændre sig som person 
– en proces der i princippet er uendelig og uafsluttet. Selvforståelse 
skabes og forandres ’i en dialektisk relation mellem på den ene side 
social praksis i form af personens daglige livsførelse og deltagelse 
over tid i og på tværs af forskellig praksis, og på den anden side 
diskursiv praksis (herunder sproglig italesættelse) i form af såvel de 
samfundsmæssige diskurser og lokale praksisideologier, der har 
betydning for personens egen forståelse og andres forståelser af den 
enkelte person, personens fællesskaber og dermed hans eller hendes 
muligheder’ (Mørck, 2006, s. 262). 

Selvforståelse er et analytisk og processuelt begreb med en optaget-
hed af det ’at være på vej’. Det er således vigtigt ikke at forstå 
selvforståelse som et begreb, der kan anvendes i en typificering eller 
kategorisering af fx unge. Med selvforståelse kan blikket åbnes for 
bevægelser – fx bevægelsen mod at blive mere af noget, at blive 
mere nysgerrig på verden, at få åbnet sin horisont mere end man 
havde i forvejen, at foretage sig ting på anderledes måder.
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Standpunkt
For at kunne orientere sig og handle må subjektet nå frem til person-
ligt at tage stilling til de foreliggende muligheder, og hvordan disse 
relaterer sig til personens behov, interesser og anliggender. Dette er 
grundlaget for, at personen bliver i stand til at orientere sig og give 
sin deltagelse retning (Dreier, 1999, s. 80). Dreier bruger begrebet 
standpunkt om subjektets stillingtagen. Det er en vigtig pointe, at 
standpunkter udvikles i samspil med andre og altså ikke alene som 
en individuel kognitiv proces. 

At forholde sig til sine muligheder og interesser, i samspil med andres, 
at udvikle standpunkter, kan være en åben kompleks proces fyldt 
med modsætninger, dilemmaer og ændrede præmisser. Udvikling i 
og af standpunkter er på den ene side en fleksibel proces, hvor der 
løbende sker forandringer, og på den anden side er det en proces, 
der bidrager med og til en vis sammenhæng i personens tilværelse, 
fordi den netop giver personens daglige livsførelse en vis retning 
(Dreier, 2008, s. 42-45; Juhl, 2009, s. 21-22). Der er tale om en 
kontinuerlig proces ’Når ét standpunkt er afklaret, opstår ny tvivl, 
dilemmaer og dobbeltheder’ (Juhl, 2009, s. 22).

Handleevne
Begrebet handleevne21 har afsæt i en dialektisk forståelse af relatio-
nen mellem subjekt og samfund. Handleevne beskriver menneskers 
mulighed for og kapacitet til sammen med andre at få rådighed over 
egne livsbetingelser (Holzkamp, 2013a, s. 20). Livsbetingelserne er 
medieret af samfundet, og subjektet handler i forhold til sine mulig-
heder og betingelser. Når subjektet handler ift. sine muligheder og 
betingelser, forandrer subjektet samtidig sine muligheder og betin-
gelser. Der er altså at aktivt forhold mellem subjektet og verdenen 
på den måde, at subjektet både bidrager til at producere egne livs-
betingelser og influeres af dem. Livsbetingelser skabes i samspil med 
andre, ligesom livsbetingelserne er afhængige af den historiske og 
samfundsmæssige kontekst (Mørck & Huniche, 2006, s. 6). Handle-
evne må således forstås som et kollektivt begreb. Menneskers livs-

21  Der er forskellige engelske betegnelser for handleevne, fx action potence (Mørck 
& Huniche, 2006, s. 6) og generalised human agency (Holzkamp, 2013a, s. 20).
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betingelser er fælles, og udvidende indflydelse på disse kan kun 
realiseres fælles. Handleevne forudsætter, at man har indflydelses- og 
beslutningsmuligheder (Osterkamp, 2000, s. 9-10).

Begrebet handleevne er tæt forbundet med begrebet om rådighed 
over livsbetingelser, som præsenteres nedenfor.

Rådighed over livsbetingelser
Kritisk psykologi er en normativ teori på den måde, at teorien grund-
læggende er optaget af, hvordan mennesker kan udvide rådigheden 
over deres livsbetingelser, hvilket knytter sig til handleevne.

Udvidet handleevne beskriver det forhold, at mennesker kan forhol-
de sig bevidst til og forsøge at forbedre deres fælles livsbetingelser 
(Jartoft, 1996, s. 196) – udvide rådigheden over dem. Subjektet har 
mulighed for og må forholde sig bevidst til sine behov og ønsker og 
planlægge, hvordan de kan tilfredsstilles og understøttes ’på en sådan 
måde, at de selv bestemmer deres livsbetingelser. Dette i stedet for, 
at de umiddelbare forhold i verden bestemmer over dem via deres 
behov’ (Holzkamp-Osterkamp, 2012, s. 112). 

Subjektets bestræbelse på udvidet rådighed over livsbetingelser 
nødvendiggør, at subjektet afklarer egne interesser og behov. Dette 
samtidig med, at subjektet har et ansvar for andres handle- og ud-
viklingsmuligheder, hvilket igen forudsætter, at subjektet forstår 
forskellige synsvinkler og handlemåder. Indsatsen for at udvide sin 
rådighed forløber ikke nødvendigvis glat, men indebærer potentielt 
konflikter med autoriteter af forskellig slags. Subjektets behov for at 
udvide sine muligheder for at bestemme sine livsbetingelser risikerer 
at støde sammen med forskelige magtpositioner, som både kan være 
knyttet til et overordnet politisk niveau og til konkrete situationer i 
subjektets dagligliv (Holzkamp, 2013a, s. 23).

Kritisk psykologi er i særlig grad optaget af at analysere og forstå 
hvilke konkrete handlemuligheder, der kan bidrage til udvidelsen af 
rådighed. Og i forhold til vejledning – vejledningens mulighed for 
og orientering mod at bidrage til udvidet rådighed over livsbetingel-
ser.
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Fælles sag
Begrebet fælles sag er introduceret af Axel. Axel betoner, at hvis man 
skal forstå, hvordan mennesker er forbundne og handler sammen 
eller udgør betingelser for hinanden, fx i en professionel sammen-
hæng, har man brug for et begreb om det, der samarbejdes om – den 
fælles sag. Axel udfolder, hvordan mennesker samarbejder om fælles 
sager, hvor fælles sag skal forstås som ting, de involverede er sammen 
om, diskuterer her og nu eller på anden vis aktuelt arbejder sammen 
om. Den eller de fælles sager binder mennesker sammen i en sam-
menhæng her og nu og knytter sig således til det, de tager del i her 
og nu. Praksis er modsigelsesfyldt, og de fælles sager er mere eller 
mindre sammensatte og kan være mere eller mindre modsigelses-
fyldte (Axel, 2009). 

I afhandlingen danner Axels teoriudvikling særligt grundlag for 
analyser af samarbejde mellem vejledere og lærere.

Læring
Når man er optaget af, hvordan mennesker forandrer sig over tid, af 
deres rettetheder og engagementer og af hvordan nogen, eksempel-
vis vejledere og lærere, tilrettelægger processer for at støtte andres 
udvikling, kalder det på teorier om læring. I dette afsnit udfolder jeg, 
hvordan teorier om situeret læring og kritisk psykologi bidrager med 
en forståelse af læring som forbundet til praksis, til deltagelse og til 
menneskers engagementer. 

Forskere (Dreier, 1999, s. 76; Højholt & Røn Larsen, 2014, s. 66; 
Lave & Packer, 2008; Mørck, 2006, s. 23), der arbejder med et kritisk 
psykologisk afsæt og forstår læring som situeret, fremhæver, at der i 
’den traditionelle’ psykologi har været en tendens til at tænke på 
læring som en individuel tilegnelsesproces og som noget, der fx 
primært er knyttet til uddannelse. Med en kritisk psykologisk forstå-
else tages afstand fra en forståelse af læring som et individuelt og 
udelukkende psykologisk fænomen, som kan betragtes løsrevet fra 
den historiske, samfundsmæssige og materielle sammenhæng, som 
den indgår i, se (Nielsen & Kvale, 1999, s. 33). Ligeledes tages afstand 
fra en forståelse af læring som en hierarkisk proces, der finder sted 
gennem stadier (Lave & Packer, 2008, s. 22-23).
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I stedet forstås læring som en integreret del af og uadskillelig fra 
menneskers daglige livsførelse og engagementer (Holzkamp, 2013a, 
kap. 7-8; Lave, under udgivelse; Lave & Wenger, 2003). ‘There are 
socially located people, more or less engaged in the ongoing acti-
vity in communities of practice, different from one other, in conflict 
and in unequal relations of power, involved in projects that cross 
situational boundaries (Lave & Packer, 2008, s. 33).

Tanggaard og Szulevicz (Tanggaard & Szulevicz, 2013) præsenterer 
Ingolds tænkning omkring læring, som er inspirerende også i et si-
tueret læringsperspektiv. Ingold er britisk antropolog, og også han 
kritiserer store dele af psykologien for en dualistisk forståelse af 
forholdet mellem individ og omgivelser (Ingold, 2000). Han temati-
serer, ’hvordan tænkning og læring altid foregår som lokaliserede 
praksisser, der udspringer af individets aktive engagement i omver-
denen’ (Tanggaard & Szulevicz, 2013, s. 72). Ingold introducerer et 
’beboerperspektiv’ på læring forstået på den måde, at mennesker 
altid bebor den verden, som de indgår i praktisk engagement med. 
Menneskers tænkning og handling er integrerede og opstår i forbin-
delse ’med vores praktiske engagement i situerede aktiviteter og 
handlinger’ (Tanggaard & Szulevicz, 2013, s. 73). Fordi læring er 
knyttet til den enkelte persons engagementer og herigennem knyttet 
til de sociale fællesskaber, som personens liv udspiller sig i er læring 
på én og samme tid et meget personligt projekt og et meget socialt 
projekt (Højholt & Røn Larsen, 2014, s. 70). 

Ingolds beboerperspektiv henleder opmærksomheden på, at ’kigge 
på hele personens engagement/beboelse af de omgivelser, som 
vedkommende indgår i, og dermed kommer læring til at handle om 
at flytte ind i, bebo og praktisere vores omverden’ (Tanggaard & 
Szulevicz, 2013, s. 73). Denne forståelse af læring lægger op til, at 
fagpersoner også i karrierevejledning og i skolens undervisning i 
emnet uddannelse og job må være optaget af de omgivelser, den 
unge bebor – af den unges engagementer. Som Axel og Tanggaard 
med henvisning til Lave formulerer det, så er læring noget mennesker 
gør og ’en forudsætning for at mennesker beskæftiger sig med et 
problem, er, at de ser det som ”deres”’ (Axel & Tanggaard, 2010, s. 
3). Dette henleder opmærksomheden på, at menneskers oplevelse 
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af mening og hvordan fx en ung oplever, at en vejledningsaktivitet 
er relevant for ham eller hende, spiller en rolle for den læring, der 
finder sted.

Mørck fremhæver, at læring handler om læring af ’noget’ i bred 
forstand. Læring har med andre ord en indholdsmæssig dimension 
og en retning. Retningen kan forstås ’som en udvidelse af personens 
muligheder for at deltage ud fra, hvad personen p.t. betragter som 
en relevant udvidelse, selvom opfattelsen og vurderingen heraf kan 
være usikker og ændre sig undervejs’ (Mørck, 2006, s. 42-43). Læ-
ringens retning må bestemmes ud fra et førstepersonsperspektiv – 
personens eget perspektiv. Der kan være tale om mulighederne for 
at trænge dybere ned, blive mere af noget, foretage sig ting ander-
ledes på måder, der gradvist ændrer ved, hvordan man er objektivt, 
hvorledes man forstås af andre, og hvorledes man forstår sig selv 
som et socialt placeret subjekt (Lave, 1999, s. 50; Mørck, 2006, s. 
43). Dette hænger tæt sammen med ændring i deltagelse og selvfor-
ståelse (dvs. kommen til forståelse med sig selv, vi og andre). Fæl-
lesskaberne har betydning for indholdet og retningen af den enkeltes 
læring og for dennes selvforståelse (Mørck, 2006, s. 46).

Med dette afsæt handler læring om ’personligt engagement og ud-
videlse af den fælles rådighed – i betydningen udvidelse af mulig-
heder for at mestre livet og forfølge personlige optagetheder, pro-
blemstillinger og forståelser […] læring må forstås som et socialt 
projekt knyttet til at skabe rådighed i sit liv’ (Højholt & Røn Larsen, 
2014, s. 67). 

Forståelser af læring kan ses som knyttet til forståelser af, hvad vej-
ledning skal bidrage til, hvor forskellige positioner er præsenteret 
med Watts’s model over socio-politiske tilgange til karrierevejledning 
(Watts, 1996, s. 355), se kapitel 1. Jeg betragter en kritisk psykologisk 
forståelse af læring som relateret til en forståelse af vejledning som 
en indsats, der er orienteret mod at understøtte forandring, overskri-
delse og udvidet rådighed over livsbetingelser – snarere end forstå-
elser af vejledning, der sigter efter at understøtte tilpasning. Kritisk 
psykologi danner afsæt for strategien for det analytiske arbejde. Det 
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udfolder jeg efter nedenstående præsentation af udvalgte teorier 
omkring social retfærdighed.

2.3 Social retfærdighed – to teoretiske 
tilgange
Gennemgangen af tidligere undersøgelser af Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning og emnet uddannelse og job (kapitel 1) viste, at der 
i danske undersøgelser i perioden 2004-2014 ikke har været en 
optagethed af at undersøge spørgsmål omkring social retfærdighed 
– ud over at der har været fokus på at målrette vejledningsindsatsen. 
I kapitel 1 introducerede jeg til diskussioner i vejledningsfeltet omkring 
social retfærdighed. Diskussioner, der bl.a. fremhæver, at det ikke 
er tilstrækkeligt og hjælpsomt for praksis, når eller hvis der alene 
tales om retfærdighed på en abstrakt og løsrevet måde. I diskussio-
nerne fremhæves det, at der i feltet er brug for at diskutere, hvordan 
social retfærdighed kan forstås (Irving, 2010a, 2010b), ligesom det 
er centralt at definere i hvilken forståelse man anvender begrebet, 
og hvordan der kan arbejdes for social retfærdighed (Arthur et al., 
2009) – særligt, kunne jeg tilføje, i lyset af, at vejledere ikke har 
adgang til at ændre betingelser fx på arbejdsmarkedet (selvom de 
eventuelt kan arbejde for det). Med afsæt i kritisk psykologi vil jeg 
fremhæve, at der er brug for praksiseksempler, der giver indsigt i, 
hvordan vejledning og undervisning i emnet uddannelse og job kan 
udfolde sig i hverdagens praksis, og i hvordan dette er forbundet til 
betingelser og strukturer.

I indeværende afhandling er jeg optaget af at undersøge og diskute-
re, hvordan problematikker knyttet til ulighed og social retfærdighed 
er vævet ind i hverdagslivets praksis i vejledningen og i skolen. I dén 
sammenhæng bliver det vigtigt at eksplicitere, hvilke forståelser af 
social retfærdighed, jeg arbejder med. Nedenfor præsenterer jeg 
derfor de to forskellige teoretiske tilgange til ulighed og social ret-
færdighed, som jeg arbejder med i afhandlingen – nemlig situeret 
ulighed, som er et kritisk psykologisk perspektiv, og capability-teo-
rien med afsæt i politisk filosofi og med en optagethed af frihed og 
fordelingsretfærdighed. Disse giver mig mulighed for senere at dis-
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kutere social retfærdighed i tilknytning til afhandlingens analyser i 
hhv. et hverdagslivsperspektiv og et bredere samfundsmæssigt per-
spektiv. 

2 .3 .1 Situeret ulighed
Højholt viser, at når man i forskning og praksis er optaget af ’proble-
matiske forhold’ omkring børn, så er der en udbredt tendens til at 
fokusere på barnets familiebaggrund og beskrive forskellige forhold 
på isolerede og abstrakte måder. Højholt viser, hvordan særligt den 
professionelle praksis rettet mod at støtte børn i vanskeligheder har 
en tradition for at fortolke problemer som knyttet til barnets sociale 
baggrund og fokusere på, hvordan de professionelle kan kompen-
sere for familiens manglende ressourcer. Der er således en udbredt 
forståelse af, at der automatisk sker en overførsel mellem barnets 
familiebaggrund og fx barnets præstationer i skolen – denne anta-
gelse betegner Højholt som en antagelse om en intergenerationel 
transmission. 

Højholt fremhæver, at der med antagelsen om intergenerationel 
transmission mangler blik for betydningen af andre kontekster i 
barnets liv, fx skolen. Og at hvis disse kontekster inkluderes, så be-
tragtes de ofte som ’arenaer’, hvor de negative konsekvenser af fa-
miliebaggrunden kommer til syne og udfolder sig – og ikke som 
sociale praksisser knyttet til børnenes hverdagsliv på tværs af kon-
tekster med modsætningsfyldte betingelser for de involverede. På 
denne måde overses både skolen som social praksis og de måder, 
hvorpå denne sociale praksis skaber forskellige betingelser for børn 
(Højholt, 2016). Højholt kritiserer således, at man – også forsknings-
mæssigt – forklarer problemer med transmission og faktorer uden 
for konteksten. 

Højholt argumenterer for en social praksis-tilgang, som henleder 
opmærksomheden på, at livet i klasserummet må forstås og analy-
seres som situeret. Den måde, hvorpå subjekter deltager og udvikler 
deres deltagelse, er relateret til at håndtere konkrete dilemmaer i 
hverdagslivet og til koordinationen med andre. ’The school not only 
measures differences, but constitutes differences’ (Højholt, 2016). 
Højholt præsenterer i denne sammenhæng begrebet situeret ulighed. 
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Højholt fremhæver, at analyser af menneskers daglige livsførelse på 
en konkret måde kan give indsigt i ulige betingelser (Højholt, 2016).

2 .3 .2 Capability-teorien
Social retfærdighed kan som tidligere nævnt forstås på forskellige 
måder. Efter ovenstående præsentation af situeret ulighed med afsæt 
i kritisk psykologi præsenterer jeg nedenfor Amartya Sens Capabili-
ty teori om frihed og social retfærdighed. Jeg har valgt at inddrage 
Sens teori, fordi den giver mig mulighed for senere at diskutere, 
hvordan det forhold at vejledningen træder frem som en indsats, der 
primært har fokus på, at den unge skal træffe et valg af ungdomsud-
dannelse – som er en af afhandlingens centrale analytiske pointer 
– kan have implikationer ift. social retfærdighed.

Amartya Sen er født i Indien og er nu professor i økonomi og filoso-
fi på Harvard University. I 1998 fik han Nobelprisen bl.a. for forskning 
i velfærd og fattigdom (The Nobel Foundation, 1998). I 1979 præ-
senterede Sen sin teori the Capability Approach (Sen, 1979). 

Bonal og Tarabini beskriver, hvordan capability-teorien i de senere 
år er blevet inddraget i en kritik af den ’mangelforståelse’ (cultural 
deficit), som eksempelvis også Højholt, som nævnt ovenfor, advarer 
mod. De skriver, at capability teorien spiller en rolle i en kritik af en 
lineær og instrumentel neoliberalistisk forståelse af uddannelse som 
noget, der primært skal føre til produktivitet og beskæftigelse. Teorien 
bidrager til, at andre spørgsmål også kan stilles – spørgsmål om hvad 
uddannelse gør os i stand til at gøre og være (Bonal & Tarabini, 2014, 
s. 3-4).

Sen fremhæver, at de fleste nyere teorier om social retfærdighed 
argumenterer for lighed ift. noget, hvor dette noget kan være forskel-
ligt, eksempelvis indkomst eller rettigheder (Sen, 1992). Sens afsæt 
for capability tilgangen er, at det kritiske spørgsmål ikke er, om vi 
skal arbejde for lighed, men i forhold til hvad der skal være lighed 
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– ’equality of what?’22. Sen fremhæver, at traditionelle forståelser af 
retfærdighed enten retter blikket mod, hvordan goderne fordeles eller 
lægger vægt på individers nytte eller velfærd. Med capability-tilgan-
gen argumenterer Sen for en alternativ forståelse af, hvad der skal 
være lighed i forhold til. Svaret på ’equality of what?’ bliver capabi-
lity (Nielsen, 2013; Sen, 2009). Sen forstår capability som ‘a person’s 
actual ability to do the different things that she values doing’ (Sen, 
2009, s. 253). Fokus er på menneskers liv og ikke bare på de res-
sourcer, mennesker har, fx i form af goder som indkomst. Personens 
evne til at omsætte ressourcer til værdifulde funktioner er en væ-
sentlig del af capability (Sen, 2009, s. 253). Sen fremhæver, at til-
gangens fokusskifte ’from the means of living to the actual opportu-
nities a person has’ repræsenterer en radikalt forandret måde at tænke 
social retfærdighed på (Sen, 2009, s. 253).23

I capability-teorien står frihed centralt. Teorien fokuserer ikke bare 
på, hvad mennesker opnår og har succes med. Der er også fokus på 
den frihed, mennesker faktisk har til at vælge mellem forskellige slags 
liv (Sen, 2009, s. 18). Frihed til at vælge bidrager til vores velbefin-
dende, men Sen fremhæver, at vigtigheden af frihed rækker ud over 
dette. Frihed har en værdi i sig selv (intrinsic value) da ’being able 
to reason and choose is a significant aspect of human life’ (Sen, 2009, 
s. 18).

Frihed har for Sen to ret forskellige dimensioner, som hver især er 
værdifulde. Den første dimension handler om muligheder. Mere 
frihed giver bedre muligheder for at forfølge de mål og ønsker, vi har 
– at nå det, vi værdsætter. Den anden dimension handler om vigtig-
heden af processen omkring at træffe valg. Denne dimension handler 
om den måde, personen når frem til det, Sen kalder ’the culminati-
on situation’. Dette handler om valgprocessen – at ’we are not being 

22  Sen er ikke blind for, at nogle forståelser kan udfordre antagelsen om, at lighed 
ønskes eller er noget der bør stræbes efter. Dette vil jeg ikke uddybe her men hen-
viser læseren til Sen (2009, s. 293–295).
23  Capability tilgangen kan bruges til eksempelvis analyse af fattigdom i udviklings-
lande (Robeyns, 2005, s. 101; Sen, 1987, s. 109) men er også relevant i analyser af 
ulighed i rige samfund (Robeyns, 2005, s. 101) som eksempelvis det danske. 
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forced into some state because of constrains imposed by others’ (Sen, 
2009, s. 228).

Sen peger på, at menneskers valg ikke er løsrevne, men i høj grad 
influeres af deres omgivelser lige så vel om at omgivelserne har 
indflydelse på, hvad mennesker tillægger betydning (Robeyns, 2005, 
s. 102; Unterhalter, Vaughan, & Walker, 2007, s. 5). Et vigtigt spørgs-
mål er, i hvilken udstrækning en person har ægte adgang til alle sine 
capabilities, og hvorvidt denne straffes af sine sociale omgivelser for 
at træffe bestemte valg. Capability-tilgangen advokerer ikke alene 
for at udvide og evaluere menneskers capabilities. Den lægger også 
vægt på at granske konteksten og undersøge om de omstændigheder, 
hvori mennesker vælger fra deres capabilities, er fremmende og 
retfærdige (Robeyns, 2005, s. 98-102). Man kunne argumentere for, 
at der her er en parallel til kritisk psykologi og forståelsen af, at praksis 
er situeret. 

Det er på sin plads at nævne, at capability-teorien er blevet kritiseret 
på forskellig måde. Wells præsenterer en oversigt over denne kritik 
(Wells, n.d.). Her nøjes jeg med at nævne nogle hovedkritikpunkter. 
Nogle argumenterer for, at det i teorien ikke ekspliciteres tilstrække-
ligt, hvad der udgør en capability (Williams, 1987). Andre fremhæ-
ver, at det er nødvendigt at diskutere og udarbejde en oversigt over, 
hvilke capabilities der er vigtige, og hvilke der er mindre vigtige 
(Nussbaum, 2003), og at capability-tilgangen generelt er svagt teo-
retiseret. Derudover har en kritik handlet om et manglende fokus på 
’the power relations that cause and reproduce underdevelopment 
through national and political institutions’ (Navarro, 2000: 661). Det 
er også blevet fremhævet, at i arbejdet med capability-tilgangen har 
der været en tendens til at fokusere på individer på bekostning af 
begrænsende strukturer (Bonal & Tarabini, 2014). Det er vigtigt at 
være opmærksom på strukturelle forhold i skole og karrierevejledning. 
Graham and Harwood advarer mod at bruge capability-tilgangen 
naivt, fordi det kan friste til ‘to focus simply on building the indivi-
dual capacity of students without recognising what structural and 
political barriers impede their participation’ (Graham & Harwood, 
2011, s. 137). Disse kritikpunkter af teorien fremstår relevante. Ikke 
desto mindre finder jeg teorien nyttig i nærværende afhandlings 
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analyse og diskussion af vejledningens rolle og muligheder, fordi 
Sen bidrager med perspektiver på det fokus på uddannelsesvalg, der 
træder tydeligt frem på tværs af det empiriske materiale, hvilket jeg 
vender tilbage til senere.

Efter denne introduktion til kritisk psykologi som afhandlingens te-
oretiske grundlag og to teoretiske perspektiver på social retfærdighed 
udfolder jeg nedenfor strategien for det analytiske arbejde. 

2.4 Analysestrategi 

Det teoretiske afsæt for et forskningsprojekt spiller en afgørende rolle 
for det eller de blik, hvormed de empiriske data analyseres – og 
dermed for de analytiske temaer der dannes. Nedenfor udfolder jeg 
med afsæt i kritisk psykologi analysestrategien for mine analyser af 
det empiriske materiale, nemlig en betingelses-, betydnings- og 
begrundelsesanalyse.

Betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse
Markard, Holzkamp og Dreier peger på tre grundlæggende og 
gensidigt forbundne begreber, nemlig betingelser, betydninger og 
begrundelser, som afsæt for at forstå de måder, mennesker handler 
på i sociale sammenhænge (Højholt, 2005a, s. 24-36; Markard, 
Holzkamp, & Dreier, 2004, s. 7; Thomsen, 2009, s. 78-80). At arbejde 
analytisk med disse tre begreber og deres sammenhæng giver mu-
lighed for – ift. det konkrete, som man er optaget af – at undersøge, 
’hvordan sociale betingelser har personlige betydninger og herigen-
nem kan analyseres som handlebegrundelser’ (Højholt, 2001, s. 83). 
Analyser med et sådant afsæt gør det muligt at ’lære om almene 
problemstillinger gennem personlige beretninger om konkrete di-
lemmaer’ (Højholt, 2005b, s. 33). I nærværende sammenhæng fx 
fra unge, der indgår i et vejledningsforløb og fra vejledere og lærere 
og deres praksis.

Nedenfor uddyber jeg betingelser, betydninger og begrundelser som 
analysebegreber. 
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Betingelser kan vi forstå som ’de sociale og samfundsmæssige forhold, 
der præger menneskers handlemuligheder og dermed menneskers 
liv i samspil med andre’ (Thomsen, 2009, s. 79) – her er fokus på, 
hvad betingelserne betyder for den enkelte og for de fællesskaber, 
mennesker indgår i. De eksisterende betingelser betragtes ikke som 
uforanderlige ydre rammer og forstås ikke som statiske eller deter-
minerende. Det vil sige, at betingelser kan udgøre både muligheder 
og begrænsninger for den menneskelige udfoldelse. Mennesker kan 
således, sammen med andre, råde over deres betingelser og arbejde 
for at ændre og udvide deres (livs)betingelser (Huniche & Mørck, 
2009; Markard et al., 2004, s. 7). Subjekter udgør hver især og i 
fællesskab betingelser for hinandens udvikling og muligheder.

I praksisforskning er forskeren optaget af subjektstandpunkter og 
-perspektiver – man er optaget af at forstå, hvordan verden stiller sig 
for de subjekter, hvis verden man gerne vil lære mere om (sine 
medforskere). Dette er et anderledes perspektiv end at være optaget 
af at vurdere, hvordan subjekter burde forholde sig til forskellige 
dimensioner i deres verden, fx hvordan unge burde tillægge vejled-
ning og undervisning betydning og deltage i disse. Det er i forlæn-
gelse heraf vigtigt at fremhæve, at det at betingelser kan fremstå som 
muligheder og begrænsninger ikke skal forstås som en normativ 
vurdering, som den objektive forsker gør sig udefra. Med afsæt i et 
subjektstandpunkt er bestræbelsen at forstå og vise, hvordan betin-
gelser stiller sig som muligheder og begrænsninger for subjekterne, 
fx unge og vejledere.

Eksempler på betingelser kan være de lovgivninger, som vejledere 
og lærere arbejder under, de ressourcer som området tildeles, de 
faglige baggrunde vejlederne har og den interesse der fra forskellige 
interessenters side er for at skabe udviklingsprojekter inden for 
området. Tidens stærke fokus på valg, mål og fremtidsorientering 
(Brinkmann, 2016), er også en ikke entydig, men netop modsæt-
ningsfuld betingelse for vejledningen og de unge. Betingelser som 
disse er menneskeskabte og kan forandres, om end det kan være en 
træg affære. 
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Betydninger kan vi forstå som betingelsernes betydninger for sub-
jektet. De betydninger, som subjektet tillægger sine betingelser, har 
indflydelse på subjektets handlemuligheder og på hvilke muligheder 
og dilemmaer subjektet oplever, at betingelserne giver for dem i deres 
aktiviteter (Højholt, 2005a, s. 27; Markard et al., 2004, s. 7; Thomsen, 
2009, s. 79). Ift. nærværende projekt kan betydninger fx handle om 
de betydninger, som vejledere og lærere tillægger love og bekendt-
gørelser, som i nogen udstrækning kan være åbne for forskellige 
fortolkninger. Betydninger handler fx også om hvilke betydninger, 
unge tillægger vejledning.

Begrundelser skal forstås som ’subjektets grunde til at handle som 
det gør i forhold til sine betingelser og sine egne behov og interesser’ 
(Markard et al., 2004, s. 7). I begrundelsesanalysen bestræber for-
skeren sig på at fremanalysere de subjektive begrundelser og se 
forbindelsen til de betingelser, de hænger sammen med. Eksempel-
vis hvordan unge begrunder deres handlinger ift. deltagelse i vejled-
ningen og deres vurderinger af vejledningen. I min analyse af be-
grundelser bliver oplevelse af mening og relevans central, jf. Axel 
og Tanggaard der fremhæver, at en forudsætning for, at mennesker 
beskæftiger sig med et problem er, at de forstår det som deres (Axel 
& Tanggaard, 2010, s. 3). Vi skal i analysen se eksempler på, at 
etablering af mening kan blive vanskelig for unge, hvis der er mod-
sætninger eller manglende sammenhæng mellem de unges perspek-
tiver, og hvad der fremstår betydningsfuldt for dem og vejledningens 
aktiviteter. 

Med en betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse bliver 
ærindet gennem deltagernes perspektiver at undersøge, hvad de kan 
hjælpe os som fagpersoner til at få øje på og blive klogere på ift. 
vejledning i samspil med skolen og rammerne herfor. Dette danner 
grundlag for at diskutere, hvordan vejledningen og skolens under-
visning i emnet uddannelse og job kan udvikles begrundet i de unges 
perspektiv.
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2.5 Praksisforskning – Forskningsdesign og 
metoder
Projektets forskningsdesign tager afsæt i praksisforskning i et kritisk 
psykologisk perspektiv. Praksisforskning repræsenterer en særlig 
forståelse af viden, og af hvordan viden skabes. Praksisforskning 
knytter sig til et opgør med en forståelse af, at viden kan skabes fra 
en distanceret position adskilt fra det felt, man ønsker at forstå bedre 
og få mere viden om. Viden forstås tværtimod som noget, der ud-
springer fra et sted og af måder at gøre ting på – ’af en eller anden 
form for involvering i verden, et engagement i noget – og nogle er-
faringer herfra’ (Højholt, 2005a, s. 25). Viden og vidensgenerering 
må derfor nødvendigvis forstås og analyseres forankret. Viden knyttes 
på den måde ’til at søge forståelse for komplekse sociale sammen-
hænge i respekt for, at de forhold, vi udforsker, netop er forbundne, 
og derfor ikke kan forstås isoleret’ (Højholt, 2005b, s. 27). Mørck og 
Nissen beskriver praksisforskning ’som en deltagende kritik i og på 
tværs af praksisser, på den ene side i praksisforskerens [her mig] og 
praktikernes [her fx unge, vejledere og lærere] fælles udforskning af 
den udforskede praksis […] og på den anden side praksisforskerens 
deltagelse i teoretisk fordybelse og kritisk refleksion sammen med 
andre forskere’, hvor bestræbelsen for praksisforskningen er at ’bidrage 
til udvikling af de teorier, der bringes i spil, samt til udviklingen af 
praksis’ (Mørck & Nissen, 2012, s. 123) – i den forstand bliver prak-
sisforskning ’et joint venture, et fælles forehavende der udvirker en 
transformation af de praktiske erfaringer og problemer såvel som af 
de teoretiske begreber, der er hentet ind som referencer (noget, man 
refererer til og anvender) i samarbejdet omkring at udforske proble-
mer, muligheder og begrænsninger i praksis’ (Mørck & Nissen, 2012, 
s. 134-135).

I den første del af dette kapitel har jeg præsenteret hvilket teoretisk 
grundlag, mit arbejde er inspireret af og hvilke begreber jeg anven-
der. Min ambition med forskningsprojektet er at få indsigt i, hvordan 
vejledning udfolder sig i samspil med skolen og dens lærere og 
hvordan vejledningen giver mening for unge. Nedenfor beskriver jeg 
i forlængelse heraf, hvordan jeg har arbejdet sammen med unge, 
vejledere og lærere om at udforske praksis. For at skabe gennemsig-
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tighed i den videnskabende proces præsenteres, hvordan jeg fik 
adgang til feltet, hvordan jeg har tilrettelagt og gennemført feltarbej-
det samt de metodiske overvejelser, jeg har haft i bestræbelsen på 
at undersøge sammen med medforskerne og fra deres perspektiver. 
Endvidere giver jeg indblik i etiske overvejelser, som jeg har gjort 
mig, og i hvordan de har haft betydning for de valg, jeg har truffet 
undervejs i forskningsarbejdet. Nogle etiske aspekter præsenteres i 
tilknytning til de forskningsmetoder, jeg har anvendt, og andre præ-
senteres i et særskilt afsnit. Afslutningsvist præsenteres, hvordan jeg 
har arbejdet med bevægelsen fra empirisk materiale, til at analytiske 
temaer er blevet til og videreudviklet i en teoretisk informeret proces. 
Herved får læseren indsigt i dét grundlag, som de empiriske analyser 
bygger på og i grundlaget for de diskussioner, som rejses i afhand-
lingen. 

Afhandlingens empiriske materiale er indsamlet over en periode på 
knap to år – feltarbejdet blev indledt i maj 2013 og afsluttet i marts 
2015. 

Udvælgelse af steder for feltarbejde og at skabe adgang – Kontakt 
til UU-centre og skoler
Jeg besluttede at lave feltarbejde i to 9. klasser hørende under hver 
sit UU-center. Jeg kontaktede i marts 2013 i alt fire UU-ledere. Alle 
svarede positivt tilbage, og jeg måtte derfor vælge to UU-centre ud. 
Jeg valgte et UU-center, der ligger i en større jysk by, og et UU-cen-
ter der dækker et stort landdistrikt. De to UU-ledere fandt hver en 
vejleder, som var interesseret i at samarbejde med mig om projektet. 

Den ene vejleder, Vibeke, havde til en medarbejderudviklingssam-
tale netop givet udtryk for et ønske om udvikling i sit job, og hun og 
lederen af UU-centret så deltagelse i forskningsprojektet som en del 
af dette. Jeg talte med UU-lederen og Vibeke om, at jeg gerne ville 
lave feltarbejde i en skole, der ligger i et område, hvor forældrene 
gennemsnitligt har et højt uddannelsesniveau. På den baggrund 
foreslog de, at feltarbejdet skulle foregå på Mesterholm Skole.

Den anden UU-leder spurgte alle vejledere i UU-centret om, hvem 
der var interesseret i at deltage. Det var der mange, der var. Lederen 
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og jeg talte om, at jeg gerne ville følge en klasse i en skole i et 
landdistrikt. UU-lederen og UU-vejlederen Villads havde erfaring 
med, at læreren Klara var let at samarbejde med. Og da Klara skulle 
være klasselærer for en 9. klasse i kommende skoleår på Dalestrup 
Skole, som ligger i et landdistrikt, blev det foreslået, at Villads skulle 
indgå i forskningsprojektet, og at feltarbejdet skulle finde sted på 
Dalestrup Skole. 

Da det var besluttet hvilke vejledere, der skulle indgå i projektet, 
ringede jeg til dem for at sige tak for deres imødekommenhed, at 
præsentere min forskningsinteresse og for at drøfte samarbejdet, jf. 
det etiske princip om informeret samtykke (Brinkmann, 2013, s. 83).

UU-centret kontaktede skoleledelsen på de to skoler og de involve-
rede klasselærere for at høre, om de ville indgå i forskningsprojektet. 
Det var alle interesserede i. På begge skoler blev der herefter afholdt 
et møde mellem skolelederen, vejleder, klasselærer og mig. Til mødet 
på den ene skole deltog også UU-lederen. Også til disse møder 
fortalte jeg om min forskningsinteresse og om, hvordan jeg gerne 
ville deltage med deltagende observation, situerede samtaler og 
interviews. Jeg fortalte også, at både deltagere, skoler og UU-centre 
ville være anonyme. Informeret samtykke gælder også elever og 
forældre, og vi drøftede ligeledes formidling af projektet til disse. På 
Mesterholm Skole præsenterede jeg yderligere mit projekt til et møde 
mellem skoleleder, vejleder og årgangens lærere. På Dalestrup Skole 
orienterede skoleleder og klasselærer øvrige lærere om mit projekt 
og min tilstedeværelse.

Orientering om projektet til unge og forældre
På begge skoler orienterede jeg mundtligt om forskningsprojektet på 
et forældremøde. En skriftlig beskrivelse af projektet blev også rund-
delt og lagt på Forældreintra som orientering til forældre, som ikke 
deltog på mødet.

Jeg fortalte eleverne i begge klasser om mit projekt i en lektion, hvor 
lærer og vejleder også var til stede. Jeg fortalte, at jeg var meget in-
teresseret i at få indsigt i deres oplevelser og overvejelser, og at jeg 
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håbede, at de ville hjælpe mig med det, ligesom jeg fortalte, hvordan 
jeg gerne ville deltage – observationer og samtaler.

I disse sammenhænge redegjorde jeg også for fortrolighed og ano-
nymisering af datamaterialet.

Selvom de unge fik en fælles orientering om projektet, oplevede jeg, 
at de undervejs skabte nogle forskellige billeder af, hvad jeg var i 
gang med, og af hvad forskningsprojektet handlede om.

I starten af skoleåret på Mesterholm Skole sidder jeg i et frikvar-
ter i klasseværelset og taler med nogle piger. Der kommer nogle 
elever fra en anden klasse på besøg. De kommer hen og spørger, 
hvad vi laver. En af de piger, jeg taler med, svarer gæsterne, at 
’det er fordi, hun [Randi] er ved at skrive en bog’.

Ved geninterview af en de unge taler vi afslutningsvist om, at 
jeg jævnligt har været i den 9. klasse, hun har gået i, og at jeg 
har geninterviewet hende og andre unge et halvt år efter de gik 
ud af 9. klasse. Hun siger, ’er du ikke i gang med at tage uddan-
nelsen til vejleder? For så tænker jeg, at det er en god ide [at 
jeg/Randi har været i klassen] for så får du jo noget viden, og 
det synes jeg er godt’.

Anonymisering
Anonymisering ved deltagelse i forskningsarbejde bl.a. handler om, 
at deltagerne ikke må kunne genkendes i offentligheden. Dette skal 
bidrage til at beskytte deltagerne. Jeg har fra starten lovet alle delta-
gere anonymitet. Unge, vejledere, lærere, UU-centre og skoler er 
således anonyme. Jeg har derfor ændret alle sted-, person- og insti-
tutionsnavne. For overskuelighedens skyld har jeg, inspireret af Lindh 
(Lindh, 2000, s. 57), givet vejlederne navne, der begynder med ’V’, 
nemlig Vibeke og Villads, og klasselærerne navne der begynder med 
’K’, nemlig Karen og Klara. De unge har så fået navne, der har andre 
begyndelsesbogstaver. Bemærk, at navnene ikke nødvendigvis er 
udskiftet med navne, der har samme sociale medbetydning (jf. Jensen, 
2001, s. 29). 
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At love og fastholde at medforskere skal være anonyme er ikke uden 
etiske dilemmaer. Jeg vil her fremhæve, at det er oplagt at kreditere 
medforskere, der har bidraget med vigtig viden og deres tid, for deres 
deltagelse – en mulighed som mistes ved anonymisering. Jeg vil også 
nævne, at medforskerne, måske særligt fagpersonerne, kan have en 
interesse i, at de betingelser, som vejledning og undervisning i emnet 
uddannelse og job har på netop deres arbejdsplads, som afhandlin-
gen giver indsigt i, bliver synlige, så de kan diskuteres. Dette står 
anonymisering også i vejen for. 

Jeg synes, det er en vigtig pointe, at hvis jeg fx efter en persons ønske 
vælger at bryde anonymiseringen af denne, så kan det føre til, at 
andre personer og institutioner bliver nemmere at identificere, hvorved 
anonymiseringen brydes for andre medforskere. Dette er et stærkt 
argument for at opretholde anonymisering i nærværende projekt.

Et andet etisk aspekt er fortrolighed i den forstand, at forskeren skal 
overveje, hvilken type information der er tilgængelig for hvilke 
personer (Brinkmann, 2013, s. 84). Jeg har søgt at håndtere dette på 
den måde, at jeg fx har talt med vejleder og lærer om de unge på 
baggrund af de oplysninger, som fagpersonerne også selv var i be-
siddelse af eller på baggrund af noget som vi begge to havde oplevet, 
fx i en kollektiv vejledningssammenhæng. Modsat har jeg fx ikke 
videregivet andre ting, som de unge har fortalt mig.

At få adgang til feltet som en proces – og deltagernes mulighed 
for at sige fra over for min deltagelse
At få adgang til feltet var således en proces med mange involverede. 
I litteratur om at skabe adgang skrives ofte om, at forskeren skal forbi 
såkaldte ’gatekeepers’, der har autoriteten til at give eller nægte 
adgang til eksempelvis den organisation, hvor forskeren ønsker at 
lave feltarbejde (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 139). Processen 
beskrevet ovenfor illustrerer, at der ikke var tale om én eller få gate-
keepers, men om mange parter, der skulle sige ja til at deltage, og 
som hver især kunne sige nej og dermed have forhindret, at feltar-
bejdet kom til at foregå i det pågældende UU-center, skole eller 
klasse. Alle involverede professionelle, som jeg var i kontakt med i 
processen med at få adgang til feltet, oplevede jeg som åbne og 
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interesserede i at give mig adgang med afsæt i et ønske om at bidrage 
til at skabe mere viden som grundlag for udvikling. Med Juhls for-
mulering vil jeg karakterisere fagpersonerne som ’gateopeners’ frem 
for ’gatekeepers’ (Juhl, 2014, s. 62). Endvidere oplevede jeg, at de 
unge langt overvejende var positive i forhold til min tilstedeværelse 
og var interesserede i at tale med mig. Jeg vurderer, at de unge ac-
cepterede min tilstedeværelse, fordi de gerne ville hjælpe mig med 
det projekt, de vurderede, jeg var i gang med, og fordi det på for-
skellig måde var interessant eller udbytterigt for dem at tale med mig.

Jeg har endvidere løbende arbejdet med at gøre min deltagelse legitim 
over for vikarer og andre fagpersoner, som skulle arbejde med klassen. 
Jeg har i disse sammenhænge kort præsenteret mig og fortalt om, 
hvad jeg har fokus på i mit projekt, og at jeg gerne vil have lov at 
deltage som observatør. Det var alle positive over for.

I forlængelse af at jeg ovenfor skriver, at alle parter kunne sige nej 
til deltagelse, vil jeg nævne, at jeg ikke er blind for, at det kan opleves 
vanskeligt for en lærer at afslå at deltage, når ledelse og øvrige 
kolleger har sagt ja tak til at deltage, ligesom det kunne være van-
skeligt for en ung at modsætte sig min deltagende observation i 
klassen, når lærer og vejleder havde orienteret om, at jeg ville deltage 
jævnligt gennem 9. klasse. Dette udfordrer det etiske princip om, at 
alle involverede deltager frivilligt og når som helst kan trække sig fra 
at deltage i undersøgelsen (Brinkmann, 2013, s. 83-84). Derfor synes 
jeg, det var ekstra vigtigt med sensitivitet ift. de unges lyst til eller 
interesse for at indgå i den del af forskningen, der handlede om si-
tuerede samtaler og interviews. Jeg kan ikke påberåbe mig, at jeg 
altid havde en etisk ansvarlig forskningsadfærd, men jeg bestræbte 
mig på det. Jeg vil give et eksempel på nogle overvejelser, der lå til 
grund for nogle af mine handlinger under feltarbejdet.

I feltarbejdet i en af de to 9. klasser lægger jeg i løbet af de første 
gange, jeg er i klassen, mærke til to piger, som for mig fremstår 
som socialt isoleret fra resten af klassen. I en pause går jeg hen 
for at tale med en af pigerne, som hedder Louise. Hun sidder 
på en række stole bagest i klassen. Der sidder ikke nogen ved 
siden af hende. I mine feltnoter har jeg ikke noteret, hvilken 
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’åbningsreplik’ jeg bruger i forsøget på at komme i kontakt med 
Louise, men da jeg siger noget til hende, krydser hun armene 
foran sig, kigger ned og rykker væk fra mig. I situationen forstår 
jeg dette som et tydeligt signal om, at hun ikke ønsker at tale 
med mig. Jeg tænker, at det måske er fordi hun oplever sig i en 
udsat social position i klassen og ikke ved, hvad det at tale med 
mig kan komme til at betyde i denne sammenhæng, bl.a. fordi 
jeg kun har været i klassen få gange tidligere. Jeg vælger at 
trække mig og respektere Louises ønske, som jeg forstår det. 
Dette selvom Louise kunne bidrage med interessante perspek-
tiver. Senere indgår Louise i et individuelt vejledningsforløb og 
tilkendegiver både verbalt og nonverbalt, at det er okay, at jeg 
deltager i vejledningssamtalerne. Jeg vælger dog at undlade at 
spørge Louise, om hun vil deltage i et interview, mens hun går 
i 9. klasse. Jeg geninterviewer Louise i 10. klasse, og hun for-
tæller mig, at hun ikke havde det godt i 9. klasse. Hun synes 
ikke, de andre elever var til at komme ind på livet af. 

Jeg vil runde dette afsnit om at skaffe adgang og orientere deltager-
ne om min forskningsinteresse af med at fremhæve, at forskningens 
fokus ofte ændrer sig undervejs i forskningsprocessen. Dermed er 
centrale spørgsmål og tematikker noget, der ofte udvikler sig og tager 
form undervejs i felt- og analysearbejde (Kristiansen, 2012, s. 240). 
Dette gjorde sig i høj grad gældende i nærværende forskningsprojekt. 
Den information, jeg indledningsvist gav deltagerne, kom således 
ikke til at stemme overens med det, som endte med at blive projek-
tets fokus, og som de empiriske analyser gav anledning til at disku-
tere. Eksempelvis var jeg ved feltarbejdets start ikke optaget af at 
undersøge det fokus, der i vejledning er på valg af ungdomsuddan-
nelse og på den betydning, det har for unges deltagelse i vejlednings-
aktiviteter (de nævnte aspekter er nogle af forskningsprojektets cen-
trale analytiske fund). Ikke fordi jeg havde fravalgt temaet, men fordi 
det først var gennem feltarbejdet, at jeg fik øje på det. Det nævnte 
tema er blevet vigtigt i afhandlingens analyse og diskussion. Uddan-
nelsesparathed er til gengæld langt mindre i fokus, end jeg indled-
ningsvist orienterede deltagerne om. Frem for at tale om informeret 
samtykke skriver Kristiansen, at det måske er mere korrekt at tale om 
’tilstrækkeligt informeret samtykke’, hvor deltagerne giver tilsagn om 
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at medvirke på baggrund af en redegørelse for forskningsprojektets 
generelle mål og design (Kristiansen, 2012, s. 240).

Forskellighedsdimensioner i skoler hvor feltarbejdet fandt sted
Forskeren kan, som Hastrup skriver, når denne har tid til at bevæge 
sig mellem flere steder opnå ’en krydsperspektivering af feltet’ 
(Hastrup, 2010, s. 72). De to skoler, der i forlængelse af den ovenfor 
beskrevne proces kom til at indgå i feltarbejdet, repræsenterer for-
skellighedsdimensioner på flere måder, som bidrager til krydsper-
spektivering. Dalestrup Skole ligger i et landdistrikt med langt til 
større byer, og Mesterholm Skole ligger i en større jysk by. Det 
gennemsnitlige uddannelsesniveau i det område, hvor Mesterholm 
Skole ligger, er væsentligt højere, end det er i det område, hvor 
Dalestrup Skole ligger (Styrelsen for it og læring, 2015). Denne ka-
rakteristik af uddannelsesniveauet i de to områder er statistisk un-
derbygget. For at opretholde anonymiteten af skoler, UU-centre, 
medarbejdere og unge, vælger jeg at undlade at angive procentsat-
ser for de to områder.

2 .5 .1 Metoder i tilknytning til feltarbejde
Jeg har lavet feltarbejde i de to 9. klasser hen over deres 9. klasses 
skoleår. Udvalgte unge er geninterviewet ca. et halvt år efter, de er 
gået ud af 9. klasse. Jeg har ligeledes fulgt klassernes vejlederes 
arbejde – primært i de to 9. klasser, men også i andre klasser på 
skolerne.

Under feltarbejdet har jeg arbejdet med deltagende observation, 
situerede samtaler og interviews. At kombinere forskellige forsknings-
metoder i indsamlingen af det empiriske materiale – triangulering 
– og dermed sikre, at der er flere kilder til viden, giver forskeren 
mulighed for at ’validere sin teoretiske tolkning i forhold til flere 
parametre, hvilket styrker argumentets gyldighed’ (Pedersen, 2012, 
s. 123). 

Nedenfor beskriver jeg, hvordan de empiriske data er blevet til, og 
hvordan datamaterialet er bearbejdet og analyseret. Dette således at 
læseren får indsigt i det grundlag, som de analytiske pointer, diskus-
sioner og konklusioner baserer sig på. De tre metoder var i det 
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empiriske arbejde ikke klart adskilte, men for overskuelighedens 
skyld beskriver jeg først deltagende observation og situerede samta-
ler og herefter interviews.

Deltagende observation og situerede samtaler
Med afsæt i praksisforskning må forskningsperspektivet struktureres 
ud fra subjektets standpunkt, men ikke kun have fokus på beskrivel-
ser af førstepersonsperspektiver og handlegrunde. Man må også 
udforske sociale og materielle forhold for at forstå disses betydning 
for subjektet, og indsigten må refereres tilbage til subjektets første-
personsperspektiver. Dvs. at der arbejdes med en dobbeltsidet dia-
lektisk tilgang, som inkluderer subjektets førstepersonsperspektiv og 
inkluderer analyser af den sociale og materielle verden (Schraube, 
2010, s. 101-102). Dette har metodiske implikationer og danner 
grundlag for, at empirisk materiale indsamlet ved deltagende obser-
vation, situerede samtaler og interviews udgør størstedelen af min 
empiri, hvilket jeg uddyber nedenfor. 

Hammersley og Atkinsons beskriver deltagende observation i etno-
grafi således ’Etnografen deltager, åbent eller skjult, i folks hverdags-
liv over en længere tidsperiode, observerer hvad der sker, lytter til, 
hvad der bliver sagt, stiller spørgsmål, og i det hele taget indsamler 
de data, der er tilgængelige, og som kan kaste lys på de problemstil-
linger, som han eller hun er engageret i’ (Hammersley & Atkinson, 
1989, s. 2). Når forskeren deltager, får denne ’mulighed for at opleve 
aktiviteter direkte, får en fornemmelse af hændelsens karakter og 
registrere sine egne indtryk’ (Spradley, 2012, s. 54). Denne beskri-
velse karakteriserer grundlæggende den måde, hvorpå jeg har arbej-
det med deltagende observation, hvor jeg har deltaget i elever og 
vejlederes hverdagsliv i skolen og i andre sammenhænge, hvor de 
færdes. 

Nogle gange fulgtes jeg med vejlederne rundt og observerede deres 
arbejde. De fortalte mig ofte, hvad der skulle ske i konkrete vejled-
ningsaktiviteter og begrundelserne herfor, og jeg havde god mulighed 
for at stille spørgsmål både før og efter en aktivitet – både til begrun-
delser for aktiviteten og til, hvad jeg særligt hæftede mig ved eller 
undrede mig over. Derudover havde jeg i det hele taget god mulig-
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hed for at spørge til vejledernes overvejelser og begrundelser i til-
knytning til deres konkrete praksis samt følge op på, hvad der var 
sket siden sidst, ligesom vi talte om andre emner, der oplevedes 
relevante. 

Når jeg lavede deltagende observation af undervisning eller i forbin-
delse med kollektive vejledningsaktiviteter, som var karakteriseret 
ved, at vejleder fortalte noget til og havde en dialog med klassen 
som helhed, forsøgte jeg at placere mig ved en ledig plads bagest i 
lokalet for at få mulighed for at observere så meget af klassen som 
muligt. Jeg sad ofte på pladser, der var ledige pga. sygdom eller andet 
fravær. Jeg havde som regel min pc fremme (som mange af eleverne).

Når den kollektive vejledning var karakteriseret ved, at eleverne var 
i gang med aktiviteter i grupper eller individuelt, og vejlederen gik 
rundt og talte med eleverne, så gik jeg ofte også rundt og talte med 
eleverne og lyttede til, hvad de talte med hinanden og med vejlede-
ren om. 

Ved deltagende observation i individuelle- eller gruppevejlednings-
samtaler spurgte jeg den eller de unge, om det var okay, at jeg var 
til stede. Jeg satte mig, når det kunne lade sig gøre, ved siden af / på 
samme side af bordet, som den unge, for også fysisk at vise, at jeg 
ikke var den unges vejleder. Nogle gange spurgte jeg, om jeg måtte 
lydoptage samtalen.

Vejlederen på Dalestrup Skole tilbød mig, at han kunne optage in-
dividuelle vejledningssamtaler, som fandt sted på dage, hvor jeg ikke 
var til stede. Dette skete efter aftale med de enkelte unge ved hver 
vejledningssamtale. Jeg fik tilsendt 37 lydoptagelser af samtaler med 
unge i 9. klasse. Samtalernes varighed varierede fra få minutter til 
en halv time. Lydoptagelserne gav mig mulighed for at følge indivi-
duelle vejledningsforløb forholdsvist tæt.

I frikvarterer lyttede jeg til, hvad de unge talte om. Eksempelvis var 
det interessant for mig at høre, om de i de et frikvarter, der fulgte 
efter en vejledningsaktivitet, talte om noget, der knyttede sig til denne 
og til refleksioner over uddannelse, job og sig selv i forhold hertil 
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– og hvad de i givet fald talte om. I frikvarterer talte jeg også med 
unge og stillede spørgsmål til forhold, som jeg havde hæftet mig ved 
og gerne ville vide mere om, ligesom jeg jævnligt fulgte op på 
samtaler, jeg tidligere havde haft med den unge. Hvis den unge 
eksempelvis tidligere havde fortalt mig om en overvejelse eller en 
aktivitet, som denne ville deltage i, så spurgte jeg efterfølgende hertil. 
Samtaler som disse kalder jeg situerede samtaler.

Deltagende observationer på tværs af kontekster bidrager med vær-
difuld viden om betingelser og strukturer og andre forhold ved praksis, 
som for unge og vejledere ’endnu er relativt ikke-italesatte og impli-
citte dele af deres praksis’ (Mørck, 2003, s. 173), og som de derfor 
ikke ville (være i stand til at) nævne i eksempelvis et interview. Dette 
er en central bevæggrund for, at jeg valgte at arbejde med deltagen-
de observation. Nogle af de forhold, som jeg er blevet opmærksom 
på gennem deltagende observation, var jeg ikke opmærksom på 
inden feltarbejdet. Hvis jeg fx kun havde lavet interviews, ville jeg 
således ikke have haft grundlag for at spørge til disse forhold. Et 
eksempel på dette er den betingelse for særligt den ene vejleders 
arbejde, at hun må forhandle med lærerne om at få tid sammen med 
eleverne. Dette uddyber jeg senere i afhandlingen. Deltagende 
observationer gav mig endvidere grundlag for at spørge og tale med 
fx unge og vejledere om konkrete forhold, som jeg havde hæftet mig 
ved og gerne ville vide mere om, ligesom jeg fik mulighed for at 
validere min forståelse. Dette skabte et mere nuanceret grundlag for 
situerede samtaler og interviews og dermed en mere nuanceret viden, 
end hvis min primære kilde til data eksempelvis var interviews.
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Nedenfor ses en oversigt over de steder, hvor deltagende observati-
on og situerede samtaler fandt sted.

Dalestrup Skole Mesterholm Skole

• Kollektiv vejledning i klasselo-
kale

• Kollektiv vejledning for 
årgangen i aula

• Individuel vejledning på 
vejleders kontor

• Skills – i klassens lokale, på 
erhvervsskole, på messecenter

• Undervisning i klasselokale
• Forældremøde i klasselokale
• Pauser i klasselokale
• Pauser udendørs
• Pauser på gangen
• Samtaler på lærerværelse
• Idrætshal (idrætsundervisning)

• Kollektiv vejledning i klasselo-
kale

• Individuel vejledning på 
vejleders kontor eller i ’indhak’ 
på gangen

• Undervisning i klasselokale
• Pauser i klasselokale
• Pauser på gangen
• Samtaler og møder på lærer-

værelse
• Møde mellem lærere, vejleder 

og skoleleder på skoleleders 
kontor

• Møde i lokaler ved specialtil-
bud omkring en elev

• Forældremøde i skolens aula 
og i klasseværelse

• UU-center

Oversigt 2. Steder hvor deltagende observationer og situerede sam-
taler fandt sted.

Ift. aktiviteter relateret til vejledning var jeg optaget af alle de vejled-
ningsrelaterede aktiviteter, der tilrettelægges for unge i udskolingen. 
Jeg var således både optaget af aktiviteter, som vejlederen har det 
primære ansvar for, og af aktiviteter knyttet til emnet uddannelse og 
job, som læreren har det primære ansvar for. I afhandlingen er jeg 
ikke optaget af at afgøre, om en aktivitet specifikt skal betragtes som 
forbundet til career education og/eller karrierevejledning. Jeg anven-
der begreberne ’karrierevejledning’ eller ’vejledning’ som overordnet 
begreb for de vejledningsrelaterede aktiviteter, som jeg har observe-
ret og/eller talt med deltagere/medforskere om. I enkelte tilfælde 
præciserer jeg, at en aktivitet af vejleder og lærer karakteriseres som 
en uddannelse og job-aktivitet.

Det fremgår af oversigten, at jeg har lavet deltagende observation og 
haft situerede samtaler i kollektive vejledningsaktiviteter for en-
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keltklasser og for årgange af elever, i individuelle- og gruppevise 
vejledningssamtaler på vejlederkontoret eller i et ’indhak’ på gangen, 
i undervisning der lå før og efter vejledningsaktiviteter og i under-
visning, der tidsmæssigt ikke lå i nærheden af vejledningsaktiviteter. 
Den undervisning, jeg deltog i, foregik primært i et almindeligt 
klasselokale. En enkelt gang inviterede en ung mig med over i 
sportshallen, hvor idrætsundervisningen foregik. Jeg har observeret 
og haft samtaler i frikvarterer i klassen, på gangen og i skolegården, 
på lærerværelset i vejleder og lærers pauser, og til forældremøder. 
Jeg har også lavet deltagende observation og haft situerede samtaler 
i forbindelse med, at den ene af klasserne deltog i SkoleSkills24. 
Endelig har jeg lavet feltarbejde på de forskellige steder, hvor møder 
mellem fagpersoner fandt sted, eksempelvis på skolelederens kontor, 
i lokaler ved kommunens specialtilbud, på UU-centret og den kom-
munale ungdomsskoles lokale.

Om at have lyst til at gå med læreren på lærerværelset
Da en del af min forskningsinteresse handler om at få indsigt i, 
hvordan vejledning giver mening for unge i udskolingen, var det 
centralt at få adgang til at lytte til samtaler mellem unge og til at tale 
med dem. Fra feltarbejdets begyndelse søgte jeg at skabe en position, 
hvor det var accepteret og oplevedes ’naturligt’, at jeg talte med de 
unge eller observerede og lyttede til samtaler. I den forbindelse var 
den største udfordring for mig i starten af feltarbejdet at lave delta-
gende observation og situerede samtaler i frikvartererne. For hvor og 
hvordan placerer ’man’ sig som voksen i et frikvarter i en 9. klasse 
med alle de forskellige engagementer, de unge har? I starten ople-
vede jeg en stor lyst til at gå med læreren hen på lærerværelset i 
pauserne. Måske knyttede dette sig til det, som Kristiansen skriver 
om, at feltarbejde kan opleves som en anmassende måde at forske 

24  Skills bliver arrangeret af SkillsDenmark, hvis vision er at styrke erhvervsuddan-
nelsernes image blandt uddannelsessøgende, deres forældre, lærere, det politiske 
system og samfundet generelt. Skills skal bidrage til højne erhvervsuddannelsernes 
status og til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne (SkillsDenmark, 2016). 
SkillsDenmark arrangerer Danmarksmesterskaber i Skills, som er årlige faglige me-
sterskaber for erhvervsuddannelser. Som en del af Skills indgår SkoleSkills. SkoleSkills 
retter sig mod elever i udskolingen. SkoleSkills udformer sig forskelligt rundt omkring 
i landet. Fælles er det dog, at de bl.a. sluttes af med en finale i grundskolekonkur-
rencer, som løber af stablen i tilknytning til de faglige Skills mesterskaber.
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på (Kristiansen, 2012, s. 226), og at ’som forsker kan man […] komme 
for langt væk fra deltagerne, man kan blive for meget observatør, 
hvilket kan medføre ubehag og ødelægge den sociale samhandling 
i feltet’ (Kristiansen, 2012, s. 231). I starten af feltarbejdet kendte de 
unge og jeg ikke hinanden, og jeg følte det nogle gange anmassen-
de at observere dem i frikvarterer. Hvordan de unge oplevede min 
tilstedeværelse i frikvartererne de første dage med deltagende ob-
servation ved jeg ikke. Efterhånden som jeg havde været i klassen 
nogle gange og syntes, at jeg kendte de unge lidt bedre, oplevede 
jeg, det var nemmere at henvende mig til dem. Og når vi havde talt 
sammen én gang kunne dette danne grundlag for senere opfølgende 
samtaler, hvor jeg også kunne henvende mig til omkringstående/-sid-
dende unge. Nogle gange måtte jeg indstille mig på og respektere, 
at de unge var optaget af andre engagementer end at tale med mig 
og indbyrdes var optagede af at tale om andre emner, end dem jeg 
var optaget af. Enten benyttede jeg lejligheden til at iagttage de sociale 
strukturer i klassen, eller også skrev jeg noter på min pc fra delta-
gende observationer tidligere på dagen. 

Interviews
Interviews giver i nogle tilfælde bedre mulighed for og tid til at spørge 
om de forskellige ting, som man gerne vil vide mere om, end situe-
rede samtaler gør, jf. fx (Højholt & Kousholt, 2011, s. 207) og for at 
få indsigt i medforskerens begrundelser. Jeg interviewede udvalgte 
elever og lærere. Da jeg undervejs i feltarbejdet jævnligt havde god 
mulighed for at tale med vejlederne, oplevede jeg ikke et behov for 
at lave deciderede interviews af vejlederne.

Ift. interviews med klasselæreren lå fokus på lærerens vurdering af 
de unges uddannelsesparathed. Jeg var interesseret i at få mere viden 
om, hvad læreren lagde vægt på i sin vurdering. I interviewet med 
klasselæreren for 9. klasse talte vi om de fleste af de unge, og i in-
terviewet med klasselæreren for 10. klasse talte vi om hans uddan-
nelsesparathedsvurdering af de unge, som havde gået i en af de 9. 
klasser, som jeg havde fulgt og om lærerens samarbejde med den 
lokale erhvervsskole.
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De fleste af de interviews, jeg lavede, var med unge, og jeg beskriver 
nedenfor, hvordan jeg skabte rammer for disse interviews. Interviews 
med unge i 9. klasse blev med én undtagelse gennemført i skoletiden, 
mens resten af klassen havde undervisning. I starten af feltarbejdet 
tænkte jeg, at jeg gerne ville forstyrre undervisningen mindst muligt, 
og at jeg derfor kunne interviewe unge i frikvarterer eller efter sko-
letid. Jeg fandt hurtigt ud af, at de fleste unge ikke var interesserede 
i at bruge frikvartererne på interviews. Da jeg opdagede det, indret-
tede jeg mig efter det på den måde, at jeg i starten af skoledagen 
sagde til den unge, at jeg godt kunne tænke mig at tale med denne 
og spurgte om det kunne lade sig gøre. Det kunne det i alle tilfælde. 
Jeg spurgte så den unge, hvornår vedkommende synes, det skulle 
være, så den unge kunne vælge tidspunktet. Når vi nåede til den 
pågældende undervisningslektion, spurgte jeg den unge, om denne 
synes, at jeg lige skulle spørge læreren, om det var okay, at vi gik ud 
for et interview. Det ville alle unge gerne have. Dette gjorde jeg dels 
for at vise respekt for lærerens arbejde med undervisning, dels for 
at gøre det legitimt, at den unge ikke var til stede.

Jeg indledte interviewene med at fortælle de unge om mit projekt, 
og om hvad jeg med projektet var interesseret i at få mere viden om. 
Dette dels som en ’genopfriskning’ fordi jeg havde erfaret, at hvad 
projektet egentlig handlede om og dermed min erkendelsesinteres-
se ikke nødvendigvis stod særlig klart for de unge trods den præsen-
tation af projektet, som de havde fået i starten af skoleåret, og dels 
fordi min erkendelsesinteresse skiftede undervejs. Min vurdering er, 
at det forhold, at de unge kendte til og kunne huske, hvad jeg var 
interesseret i at få noget at vide om, gjorde det lettere for mig som 
forsker at stille spørgsmål, der knyttede sig til hertil, ligesom det 
øgede sandsynligheden for, at den unge forstod mit spørgsmål og for 
at denne ’af sig selv’ fortalte mig noget, der knyttede sig til min er-
kendelsesinteresse. 

Orienteringen knytter også an til det etiske forhold, at informeret 
samtykke for deltagelse i forskningsprojektet indebærer, at deltager-
ne informeres om formålet med undersøgelsen (Kristiansen, 2012, 
s. 240). Jeg lagde endvidere vægt på at fortælle, at jeg var meget 
interesseret i at få viden om deres forståelser, perspektiver og reflek-
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sioner. Dette for at understrege, at jeg ikke var ude efter, at de skulle 
svare noget bestemt. Jeg fortalte også om anonymisering og spurgte 
om jeg måtte lydoptage samtalen og fortalte, hvordan jeg ville bruge 
lydoptagelserne – at de ville blive brugt i analysearbejdet, og at de 
ikke ville blive afspillet for andre end mig og evt. en person, der 
transskriberede optagelsen. Det sagde alle unge ja til. Jeg arbejdede 
på samme måde i forbindelse med interviews af lærere.

I det første interview af en ung havde jeg lavet en interviewguide, 
som jeg havde tænkt at følge på en semistruktureret måde. Jeg op-
levede dog, at snakken blev lidt kunstig sammenlignet med de 
samtaler, jeg havde haft med unge i frikvarterer. Jeg synes heller ikke, 
at interviewguiden harmonerede så godt med, at jeg netop lagde 
vægt på at få indsigt i unges perspektiver og evt. i noget, som jeg 
ikke selv kunne have forberedt at spørge om. Jeg ændrede derfor 
fremgangsmåde. Jeg gik over til at arbejde på den måde, at jeg for 
den enkelte unge forud for interviewet overvejede nogle temaer, som 
jeg gerne ville tale med den unge om som en del af samtalen. Efter-
hånden som feltarbejdet skred frem, forandrede disse temaer sig, og 
nogle blev mere tydelige for mig. 

Nogle gange indledte jeg interviewene med at sige til den unge, at 
jeg gerne ville høre lidt mere uddybende om dennes overvejelser 
over vejledningen eller om hans eller hendes egen proces med at 
lære uddannelser og jobs at kende og reflektere over sig selv i forhold 
hertil. Andre gange indledte jeg med at spørge, om den unge kunne 
tænke tilbage på nogle af de første tanker, denne havde gjort sig om 
uddannelse og job, hvilket dannede grundlag for fortællinger om 
overvejelser og oplevelse af vejledningen og for vores samtale. Andre 
gange spurgte jeg til specifikke oplevelser og overvejelser, som den 
unge tidligere havde fortalt mig om. Undervejs i samtalen tjekkede 
jeg, om vi var kommet omkring de planlagte temaer, og det var vi 
som regel. Pointen er, at jeg oplevede, at når samtalerne udviklede 
sig på en ’naturlig måde’, så gav det størst udbytte ift. det jeg ønskede 
viden om, nemlig unges oplevelser og grunde. Dette relaterer til det 
forhold, at forskningsinterviewet bygger på menneskelige relationer, 
og at det er vigtigt, at man som forsker afvejer ’sin stil i forhold til, 
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hvordan interviewinteraktionen forløber, og hvilken målgruppe der 
interviewes’ (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 33).

Grænser mellem samtaleformerne var flydende 
Grænsen mellem situerede samtaler og interviews var flydende. Jeg 
karakteriserer interviews som mere planlagte og forberedte end si-
tuerede samtaler, ligesom de fleste interviews foregik i et rum eller 
i et område på skolen, hvor der ikke var andre, der kunne lytte til, 
hvad vi talte om. Nogle situerede samtaler i frikvarterer, eksempelvis 
spisefrikvarteret, som var længere end de øvrige pauser, havde en 
længde og et indhold, der kunne karakterisere dem som interviews, 
selvom de foregik ’spontant’ og i klassen, hvor der også var andre 
unge til stede. Nogle gange var de situerede samtaler ikke så spon-
tane, som de kunne synes, fordi jeg forinden havde gjort mig over-
vejelser om, at jeg gerne ville tale med en bestemt ung og havde 
overvejet et eller flere temaer. 

Udvælgelseskriterier for hvilke unge der skulle være i fokus
Jeg valgte som udgangspunkt at lade mine deltagende observationer 
rette sig mod klasserne som helhed og mod vejlederens og lærernes 
arbejde med disse. Dette i modsætning til indledningsvist at vælge 
nogle unge ud. Dette valg bygger på en grundlæggende antagelse i 
praksisforskning om, at hvis vi skal forstå handlinger som begrunde-
de og som forbundet til, hvordan subjektet oplever sine betingelser 
og hvad subjektet er optaget af at deltage i, så må vi søge at få viden 
om mere end bare, hvad en individuel person gør. ’When social 
dynamics emerge, it is then possible to study the context of the 
reasons for actions. The participants’ reasons and intensions for doing 
what they do can be analysed on the basis of empirical material that 
gathers knowledge from different places and perspectives (Højholt 
& Kousholt, 2014, s. 328). 

Tilfældighederne har i nogen udstrækning rådet i forhold til, hvilke 
unge jeg har talt med, ligesom jeg i nogen udstrækning har søgt at 
komme til at tale med bestemte unge. Dette på den måde at jeg talte 
med de unge, det var muligt og oplagt at tale med, fx de unge jeg 
sad ved siden af, fordi deres sidekammerat var fraværende den på-
gældende dag. Når en undervisnings- eller vejledningslektion var 
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slut, henvendte jeg mig til de unge, som jeg sad i nærheden af eller 
til dem, der kom hen for at tale med dem, jeg sad ved siden af. Andre 
unge har jeg mere planlagt søgt at komme til at tale med. Jeg søgte 
eksempelvis at komme til at tale med en ung, når denne havde sagt 
eller gjort noget, som jeg havde hæftet mig ved og eventuelt undret 
mig over, eller når en ung tidligere havde fortalt mig om nogle 
overvejelser, som jeg ønskede at høre om udviklingen af, eller når 
en ung havde deltaget i vejledningsaktiviteter uden for skolen.

Nogle gange havde jeg som nævnt forinden overvejet, hvem jeg 
gerne ville tale med den pågældende dag. Jeg oplevede, at det var 
udmærket at have gjort mig nogle overvejelser, men at jeg skulle 
passe på, at planerne ikke kom til at skygge for, at jeg fulgte de 
muligheder for samtaler, der opstod undervejs på ikke planlagte 
måder. Som Mørck skriver om deltagerobservation, så er det en 
begrænsning ved metoden, at man som forsker kun kan ’have ét sted 
og én sammenhæng i kikkerten ad gangen’ (Mørck, 2003, s. 173).

Nogle unge talte jeg med en enkelt gang og andre flere gange.

Jeg tilstræbte, at der var en forskellighed ift. de unge, som jeg rettede 
min opmærksomhed mod, og som jeg talte med. Forskelligheden 
knytter sig eksempelvis til vurderet uddannelsesparathed, afklarethed 
om ungdomsuddannelse, social position i klassen, valg af erhvervs- 
eller gymnasial uddannelse, afstand fra bopæl til skole og køn. Som 
det fremgår af præsentationen af rammer for Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning og af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mål-
gruppe (kapitel 1), er uddannelsesparathed og afklarethed/ikke af-
klarethed omkring ungdomsuddannelse centrale kategorier knyttet 
til vejlederens arbejde.

Som jeg tidligere har nævnt, skriver Højholt, at når ’mennesker tager 
del i forskellige fællesskaber, handler de situeret i sociale strukturer, 
og set i det lys kan de konkrete deltagere lære os noget om mere 
overordnede praksisstrukturer. Vi kan med andre ord gennem delta-
gernes dybt personlige erfaringer lære om almene sammenhænge’ 
(Højholt, 2005b, s. 32). Med dette afsæt har min ambition været at 
give indsigt i forskellige erfaringer, som kan lære os noget om almene 
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sammenhænge – det er værd at hæfte sig ved, at dette er en anden 
ambition end at stræbe efter eller påberåbe sig at kunne generalise-
re i kvantitativ forstand på baggrund af datamaterialet. 

Udvælgelse af dage og tidspunkter for feltarbejde
Dage og tidspunkter for feltarbejde blev som regel valgt i samarbej-
de med vejlederne, som løbende orienterede mig om individuelle 
og kollektive vejledningsaktiviteter i de to 9. klasser eller i andre 
klasser. Jeg deltog på disse dage i det omfang, det lod sig gøre for 
mine andre forpligtelser. Nogle gange deltog jeg også på skoledage 
uden vejledningsaktiviteter, fordi jeg eksempelvis var interesseret i 
at få indsigt i en eventuel efterbehandling af vejledningsaktiviteter 
eller i at tale med en bestemt elev, der havde deltaget i en vejled-
ningsaktivitet uden for skolen.

Geninterviews af udvalgte unge lavede jeg cirka et halvt år efter, de 
unge havde forladt 9. klasse. De geninterviewede unge gik hhv. i 10. 
klasse på et 10. klassecenter eller på en efterskole, på en erhvervs-
uddannelse eller på en gymnasial uddannelse. Jeg valgte at placere 
geninterviewet ca. et halvt år efter, de unge var gået ud af 9. klasse 
ud fra den betragtning, at de så var kommet i gang med 10. klasse 
eller den ungdomsuddannelse, de nu gik på og var kommet lidt på 
afstand fra 9. klasse og måske kunne bidrage med nogle mere over-
ordnede betragtninger. Jeg kontaktede de unge med sms, fordi vej-
lederne havde fortalt mig, at det var den nemmeste måde at få kontakt 
på. Med én undtagelse svarede de unge hurtigt på min sms om ge-
ninterview. Jeg lod de unge vælge tid og sted for geninterviews.

Én ung, som jeg gerne ville tale med for geninterview, lykkedes det 
mig ikke at komme i kontakt med. Han svarede ikke på sms eller på 
opkald til mobiltelefon, og hverken han eller andre svarede på op-
ringning til familiens fastnettelefon. Én ung lavede jeg en aftale med 
for geninterview på det gymnasium, hvor hun gik, men hun mødte 
ikke op til samtalen, trods det at jeg sendte en sms til hende om, at 
jeg var ankommet. Med afsæt i det etiske princip om at deltagere 
har ret til når som helst at trække sig fra at deltage i et forsknings-
projekt, valgte jeg at undlade at kontakte hende igen for at lave en 
ny aftale. 
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Jeg har dokumenteret mit feltarbejde løbende ved observationsnoter 
og lydoptagelser af samtaler, hvilket jeg beskriver nedenfor. 

2 .5 .2 Dokumentering af feltarbejde
Observationsnoter 
De forskellige kontekster for feltarbejdet gav forskellige muligheder 
for at lave observationsnoter. Når jeg lavede deltagende observation 
af et møde, havde jeg gode muligheder for at skrive ned undervejs, 
fordi min position overvejende var observerende. Når jeg eksempel-
vis gik rundt og talte med de unge i frikvarterer, havde jeg mindre 
god mulighed for at skrive ned undervejs, fordi jeg vurderede, at 
notattagning ville skabe en distance og hæmme de dialoger, som 
bidrog med indsigt i det, jeg ønskede at få mere at vide om. Jeg 
nøjedes med at notere en enkelt sætning ned en gang imellem, hvis 
der var en formulering, jeg gerne ville huske. Fx sagde jeg så til den 
unge, ’jeg vil gerne være sikker på at huske det, du lige sagde, præcist, 
så jeg skriver det lige ned’. Så noterede jeg en sætning på et papir, 
og vi kunne tale videre.

Jeg forsøgte generelt at skrive mine observationer ned så hurtigt som 
muligt efter observationer og samtaler og så udfoldet som muligt. 
Feltnoterne blev således, som eksempelvis Hastrup beskriver det, til 
på forskellige måder og i forskellig tidsmæssig afstand fra det, de 
beskrev. De havde den afgørende funktion at fastholde erindringen 
om, hvad der foregik i felten (Hastrup, 2010, s. 69).

Lydoptagelser
Jeg har lydoptaget interviews med unge og lærere, ligesom jeg har 
lydoptaget nogle af de samtaler, jeg har haft med vejlederne. Vejle-
deren på Dalestrup Skole tilbød at lydoptage nogle vejledningssam-
taler efter aftale med de pågældende unge og sende disse til mig. 

Alle lydoptagelser er transskriberet. Jeg har selv transskriberet de 
fleste, og en studentermedhjælper har transskriberet ni interviews. 
Transskriberingerne er foretaget på den måde, at jeg eller studenter-
medhjælperen bid for bid har lyttet til lydoptagelserne. Der er trans-
skriberet så ordret, som det var muligt ved én eller to gennemlytnin-
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ger af talebidderne. Ord som ’øh’, ’um’ og støttelyde er ikke 
medtaget i transskriberingerne. 

Mundtlig tale og skriftlig fremstilling er meget forskellige. De citater, 
der præsenteres i afhandlingen, er i nogle tilfælde let omskrevet. 
Dette fordi jeg finder det vigtigere, at meningen med det sagte træder 
frem i afhandlingen frem for, at citatet er angivet helt ordret.

Oversigt over empiri
Feltarbejdet blev påbegyndt i maj 2013, hvor de to klasser, jeg har 
fulgt, snart gik ud af 8. klasse. Feltarbejdet var mest intensivt i peri-
oden september 2013 - juli 2014, hvor klasserne gik i 9. klasse. I 
perioden december 2014 - februar 2015 gennemførte jeg geninter-
views med nogle unge.

Skemaet nedenfor angiver omfang og karakter af feltarbejdet. Med 
kursiv er dokumentationsformen angivet. Tallene i skemaets celler 
angiver antal. ’Dage med observationer, situerede samtaler og evt. 
interviews’ er angivet ved antal – dagene kunne dog være kortere 
eller længere – fra en hel skole-/arbejdsdag til to - tre timers varighed. 

Dalestrup Skole Mesterholm Skole

8 . klasse (Maj - juni 2013)

Møde mellem vejleder, 
lærere og skoleleder. 
Deltagende observation 
samt præsentation af mit 
forskningsprojekt.

1

Noter

Dag med deltagende 
observation.

1
Noter

9 . klasse (August 2013 - maj 2014)

Dage med observationer, 
situerede samtaler og evt. 
interviews.

19

Noter og optagelse

22

Noter og optagelse

Interview med ung. 7
Optagelse

5
Optagelse
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Dalestrup Skole Mesterholm Skole

Individuel vejledningssam-
tale vejleder – ung.
Lydoptaget og sendt til mig.

37

Optagelse

Samtale ung, forælder, 
vejleder. Lydoptaget og 
sendt til mig.

2

Optagelse

Interview med lærer. 2
Optagelse

Forældremøde.
Deltagende observation og 
præsentation af forsknings-
projekt.

1

Noter

1

Noter

Møde mellem vejleder og 
samarbejdspartnere.
Deltagende observation.

4

Noter

Kursus om emnet Uddan-
nelse og job afholdt af 
Ungdommens Uddannelses-
vejledning for klasselærere.
Deltagende observation.

1

Noter

Et halvt år efter 9 . klasse (December 2014 - marts 2015)

Interview med ung. 4 (10. klasse)
1 (kombineret 10. 
klasse og grundfor-
løb til eud)
1 (10. klasse på 
efterskole)
1 (htx)
Optagelse

2 (stx)
2 (10. klasse på 
efterskole)

Optagelse

Interview med klasselærer 
for 10. klasse i 10. klasse-
center.

1

Optagelse

Interview med vejleder i 10. 
klassecenter.

1
Noter

Oversigt 3. Omfang, karakter af feltarbejde samt dokumentationsform.

Ud over de angivne aktiviteter var der løbende mailkorrespondance 
mellem vejlederne og mig. Her orienterede vejlederne mig bl.a. om 
vejledningsaktiviteter og om ændringer i det planlagte, som det af 
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forskellige grunde var nødvendigt at lave. Dette således at jeg kunne 
indtænke disse i mine valg af dage for feltarbejde.

En del af ambitionen med nærværende afhandling er at bidrage til 
indsigt i betingelser for vejledning, i hvordan uddannelses-, erhvervs- 
og karrierevejledning praktiseres i samspil med det øvrige, der foregår 
i skolen, i betydninger som unge tillægger vejledningen og i deres 
begrundelser. Derfor har jeg gennem afhandlingen valgt at præsen-
tere forskellige uddrag af det empiriske materiale, selvom ét uddrag 
af empirien kunne belyse flere pointer.

De fleste uddrag af empirien, som præsenteres, er eksempler på 
noget, jeg har set gå igen på varierende måder på tværs af det em-
piriske materiale. Trods de enkelte uddrags særegenhed repræsen-
terer de således et mere generelt billede i materialet. De gange, hvor 
jeg inddrager uddrag af empirien, som netop skiller sig ud fra det 
generelle billede, skriver jeg eksplicit, at dette uddrag er anderledes 
end et mere generelt billede.

I afhandlingen markerer øget venstremargin, at der er tale om præ-
sentation af empirisk materiale i form af uddrag fra eller sammens-
krivninger af observationsnoter og/eller transskriberinger af samtaler 
mv.

2 .5 .3 Medforskning
Begrebet medforskning fremhæver, at viden skabes i samarbejde. 
Når man med afsæt i praksisforskning forstår viden som noget, der 
produceres som en del af praksis, giver et distanceret ’ude-fra blik’ 
ikke mening, ligesom det ikke giver mening at betragte fx unge, 
vejledere og lærere som nogle, der ’forskes i’. Et praksisforsknings-
perspektiv fremhæver, at man bedre kan lære om menneskers liv og 
deres livsbetingelser ved at samarbejde med de mennesker, hvis liv 
man gerne vil blive klogere på. Med dette perspektiv tilskrives dem, 
som forskeren arbejder sammen med i praksis, en afgørende betyd-
ning for, at viden kan produceres og for den viden, der produceres.

Schraube skriver, at subjekter bliver defineret som medforskere ’as 
they are the source of knowledge about and insights into the condi-
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tions, meanings and reasons that surround the problem at the heart 
of the research engaging with the practices they are involved in’ 
(Schraube, 2015, s. 541). Heri ligger, at dem, der på en eller anden 
måde bidrager til viden ind i projektet, er at betragte som medfor-
skere. Eksempler på medforskere i mit forskningsprojekt er, som det 
træder frem af ovenstående, vejledere, unge og lærere. Uden deres 
åbenhed, engagement og lyst til at deltage og arbejde sammen var 
der simpelthen ikke noget forskningsprojekt.

Jeg tilstræbte at tilrettelægge og gennemføre mit empiriske arbejde, 
så det gav mig mulighed for indblik i medforskernes oplevelser, 
forståelser og refleksioner og i de betingelser, de møder. For at få 
indblik i disse områder skønnede jeg, at det var vigtigt, at de unge 
ikke opfattede mig som en, der skulle vurdere dem, og at det således 
var vigtigt, at de vidste, at jeg ikke havde indflydelse på deres ud-
dannelsesparathedsvurdering eller karakterer eller var optaget af, om 
de præsterede ’godt’ i skole eller uddannelsessystem. Dette fordi jeg 
havde en antagelse om, at den position, jeg i de unges øje havde, 
ville få betydning for, hvad de ville lade mig få indsigt i.

Jeg giver nedenfor nogle eksempler på, hvordan jeg arbejdede med 
min forskerposition ift. de unge – som en voksen, der ikke var lærer 
eller vejleder.

Jeg valgte eksempelvis at undlade at irettesætte ved uro og larm. 
Denne position er dog ikke nødvendigvis anderledes, end en vejle-
derposition kan være. 

Vejleder Vibeke fortæller mig, at hun som regel først går ind i 
klassen, når læreren er kommet. Dette for at undgå at komme 
i en position som en, der kalder til orden og irettesætter for at 
skabe ro. Hun siger, at ’det er vigtigt, at jeg ikke får noget med 
nogen’ forstået som, at det er mest hensigtsmæssigt, at vejledning 
bygger på en ’god relation’.

Forskeren er ikke ene om at positionere sig i et felt, og selvom jeg 
tilstræbte at undlade at positionere mig som lærer, blev jeg i enkelte 
tilfælde brugt som en, der kunne holde orden.
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Klasselærer Karen siger til 9. klasse ’Jeg går lige lidt, I skal arbejde 
koncentreret uden at larme. Randi er her’.

Jeg har ligeledes tilstræbt at optræde på måder, så de unge ikke kom 
til at betragte mig som vejleder. Det har jeg fx gjort ved at fortælle 
dem, at jeg er i gang med et projekt om vejledning, og at jeg i den 
forbindelse er interesseret i at finde ud af, hvordan vejledning foregår, 
hvordan det spiller sammen med skolen i øvrigt og i at få indsigt i 
de unges oplevelser og overvejelser. Jeg adskilte mig også fra vejle-
deren ved, at jeg eksempelvis ikke igangsatte kollektive vejlednings-
aktiviteter. Et andet forhold, der adskilte mig fra vejlederen, var, at 
jeg var til stede i undervisning, hvor der ikke fandt vejledningsakti-
viteter sted og i frikvarterer – noget som vejlederne kun var i mindre 
grad, fx for at komme til at tale med en af de unge.

En vejlederposition og en forskerposition, hvor man er optaget af at 
få indsigt i, hvad unge er optaget af og i deres perspektiver, ligner 
dog i nogle tilfælde hinanden. Jeg har været mere optaget af dialogen 
som redskab til at få indsigt i dét, jeg gerne ville have indsigt i, end 
af i de enkelte tilfælde at positionere mig som forsker og ikke vejle-
der, eksempelvis når unge har henvendt sig til at mig for at drøfte 
spørgsmål, som de potentielt også kunne drøfte med vejlederen. 

Eske er interesseret i farmaceutuddannelsen, og han henvender 
sig til mig for at tale om, hvor der arbejder farmaceuter. Det 
taler vi om.

Thomsen skriver om deltagende observation, at det også betyder ’at 
tage del. Dels at være til stede i og med det, der foregår, men også 
at være villig til at dele sin viden med de andre deltagere i praksis’ 
(Thomsen, 2009, s. 91) – samtaler bygger på gensidighed. Berger 
fremhæver, at medforskere kan være mere villige til at dele deres 
erfaringer med en forsker, som de vurderer kender deres situation 
og kan bidrage med hjælpsom information (Berger, 2015, s. 220). 
Thomsen og Berger understøtter mine valg af at indgå i de dialoger, 
der var mulige. En sidegevinst ved disse dialoger om ’vejledningste-
maer’ var i nogle tilfælde, at de unge og jeg ’lærte hinanden lidt at 
kende’, hvilket senere kunne befordre samtaler om andre temaer.
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I samtaler, både interviews og situerede samtaler, søgte jeg at følge 
og forstå de unges perspektiver og spørge, når der var noget, som 
jeg ikke forstod. I nogle tilfælde inddrog jeg noget i samtalen, som 
jeg havde observeret for at bringe flere nuancer frem i samtalen. 

Thomas går i 9. klasse og har et ønske om at komme på stx efter 
9. klasse. Han fortæller mig i et interview, at ’jeg stræber i hvert 
fald efter at få en god udtalelse [uddannelsesparathedsvurdering]. 
Så jeg ikke bare kommer med på, at hun [klasselæreren] siger, 
at det kunne godt være, at du kunne. Jeg vil helst have at vide, 
at jeg er faktisk egnet til det. Det er jo det, jeg skal bevise på 
det her år’. 

Jeg har inden vores interviewsamtale lavet deltagende observa-
tion i dansktimen, hvor Thomas og hans gruppe ikke var klar 
med deres fremlæggelse til tiden. Jeg siger til Thomas ’Jeg tænker 
på, at jeres gruppe her i dag, I havde ikke lige fået lavet jeres 
fremlæggelse’. Thomas svarer ’Den var ikke god, nej’. Hvortil 
jeg svarer ’Jeg er jo helt ligeglad, det er mere for at høre dine 
overvejelser over, hvordan det hænger sammen med, at du 
faktisk gerne vil vise Klara, at du har styr på det’. 

I forlængelse heraf fortæller Thomas mig om, hvad der betyder 
noget for ham for at han synes, at gruppearbejde er sjovt og 
interessant og kan engagere ham.

Pedersen skriver om metodetriangulering mellem deltagerobserva-
tion og kvalitative interviews, at en kombination giver forskeren 
mulighed for ’at lade interviewene konfronteres af observationerne 
og omvendt’ (Pedersen, 2012, s. 124). I arbejdet med nærværende 
forskningsprojekt gjorde dette sig gældende i både feltarbejde, som 
det ses i feltnoterne ovenfor, og i det analytiske arbejde.

Inddragelser af observationer i situerede samtaler og interviews bidrog 
til at nuancere samtalerne og til at give fx unge og mig større indsigt 
i, at forhold ikke er entydige. Jeg vil fremhæve, at jeg var opmærksom 
på, at der var en risiko for, at jeg kom til at lyde korrigerende og 
voksenskrap, når jeg i interviews med unge eksempelvis inddrog 
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observationer af typen, at Thomas og gruppe ikke havde lavet deres 
fremlæggelse færdig til tiden. Det er derfor jeg i interviewet refereret 
ovenfor siger, at ’jeg er jo helt ligeglad’. Det kan måske læses som, 
at jeg er helt ligeglad med Thomas, men i situationen var det et forsøg 
på at tilkendegive, at jeg ikke var optaget af, om han var klar med 
sin fremlæggelse, og at jeg ikke bragte perspektivet ind for at irette-
sætte ham, men for at høre om hans overvejelser og perspektiver (at 
jeg i samtalen med Thomas kunne have valgt en mere elegant for-
mulering er en anden sag).

Af analyserne af det empiriske materiale synes jeg, det ses, at de 
unge var optaget af at give mig indsigt i deres perspektiver. Dette ses 
eksempelvis i nedenstående empiriske eksempel, som knytter sig til, 
at jeg i løbet af feltarbejdet får øje på det, som jeg karakteriserer som 
et stort fokus på uddannelsesvalg. Dette overrasker mig, og jeg bliver 
optaget af at høre de unges perspektiver på dette valgfokus. 

Jeg spørger i situerede samtaler og interviews flere af de unge, 
om de synes, at det kunne være interessant at besøge nogle 
uddannelser eller job, som de ikke selv overvejer, og som de 
måske heller ikke tror kan være noget for dem på sigt. Ikke for 
at de skal skifte mening, hvis de allerede har valgt en uddan-
nelse, men ’bare’ for at få en bredere indsigt i uddannelser, job 
og måske lære sig selv bedre at kende. Kun én af de unge, som 
jeg taler med om dette, synes, at mit perspektiv giver mening.

Selvom der, som det ses af ovenstående, var tale om et forholdsvis 
ledende spørgsmål, så er der kun én af de unge, der giver mig ret i 
det perspektiv, som jeg lægger frem. Dette forstår jeg som, at de unge 
har søgt at bidrage med deres forståelser og ikke har været optaget 
af at give mig nogle svar, som de måske kunne forestille sig, at jeg 
ville blive glad for at få.

Hvis man forstår karrierevejledning som noget, der skal bidrage til 
at den unge forholder sig til sig selv, til sine ønsker og muligheder 
og får grundlag for at handle, er det klart, at selvom jeg har forsøgt 
at undlade at positionere mig som vejleder, kan de samtaler, jeg har 
haft med unge, have haft en ’vejledende betydning’. Dette forstået 
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på den måde at det at indgå i en samtale, hvor man i fællesskab 
drøfter og udforsker forskellige områder i eget hverdagsliv og per-
spektiver, som man er optaget af, kan bidrage til refleksion og nys-
gerrighed.

Ift. fagpersonerne søgte jeg at indtage en position som en interesse-
ret nysgerrig fagperson, der gerne ville vide mere om feltet. Denne 
position stemte overens med min egen opfattelse af, hvad jeg var. 
Det er mit indtryk, at denne position blev genkendt af alle fagperso-
ner, og jeg oplevede, at den var let at opretholde.

I sin forskning i ’Vilde læreprocesser’ arbejder Mørck sammen med 
en række medforskere, og hun beskriver, hvordan disse deltager i 
samarbejdet med forskellige interesser og engagementer, som også 
kan ændre sig undervejs (Mørck, 2006, s. 223). Mørck fremhæver, 
at det er vigtigt at skelne mellem forskerens og medforskernes inte-
resser og projekt. Disse kan være forskellige, men der kan også være 
fælles interesser, man kan samles om (Mørck, 2006, s. 220) – de 
fælles sager. Fælles interesser er ikke nødvendigvis et spørgsmål om 
enten-eller. Der er tale om en mangesidet sag. I interviews med unge 
havde jeg eksempelvis en interesse i at tale med denne, fordi han 
eller hun kunne bidrage med viden om det, jeg gerne vil vide noget 
om. Min vurdering er, at den unges interesse i at tale med mig nogle 
gange (også) knyttede sig til, at det var hyggeligt, og til at samtalen 
kunne foregå på et tidspunkt, hvor den unge ellers skulle have haft 
et fag, som denne ikke tillagde det så stor betydning at deltage i i 
netop den aktuelle undervisningslektion. At en ung kunne have disse 
interesser og begrundelser for at sige ja tak til at deltage i et interview 
udelukker dog ikke, at vi også samtidig kunne have en fælles sag. 
Selvom en samtale finder sted på hyggelig vis på samme tid, som 
tysktimen løber af stablen, kan samtalen godt handle om noget, vi 
begge to har en interesse i.

En dimension i praksisforskning er, at medforskerne har indflydelse 
på og er med til at bevæge forskningen og præge dennes tema 
(Højholt, 2005b, s. 29; Højholt & Kousholt, 2011, s. 231). Dette kan 
ses som et ønske om at demokratisere forskningen på den måde, at 
flere parter kan komme til orde. Bestræbelsen på at organisere 
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forskning som et samarbejde handler i høj grad også om, at det ’åbner 
mulighed for, at forskningen i højere grad kan handle om problem-
stillinger, der har relevans for den praksis, der udforskes, og drage 
nytte af medforskernes viden og undren’ (Højholt & Kousholt, 2011, 
s. 213). I forskningsprocessen og ved samarbejdet med medforsker-
ne har jeg opdaget meget, som jeg ikke som udgangspunkt havde 
tænkt på at undersøge, spørge om eller til. Eksempelvis udsprang 
analysetemaerne ’vejledningens tilblivelse i udskolingen’ og ’unges 
forståelser af vejledning og deres deltagelse i den’ af mine observa-
tioner, situerede samtaler og interviews. Temaerne var således ikke 
nogen, som jeg forinden havde formuleret som forskningens fokus 
(som egentlig var et helt andet, nemlig uddannelsesparathed). Derfor 
har medforskerne haft stor betydning for og indflydelse på forsknin-
gen. Også selvom de sandsynligvis ikke ville have kunnet verbalise-
re dette fokus – hvilket jeg heller ikke selv kunne, inden jeg gik i 
gang.

Kritik af antagelser om medforskning
Jeg vil runde overvejelserne omkring medforskning af med nogle 
kritiske refleksioner over antagelser om medforskning. 

Med et kritisk blik kan man fremhæve, at det at hævde, at medforsk-
ning bidrager til at demokratisere forskningen, og at forsker og 
medforsker begge påvirker og bevæger forskningen, om end de to 
parter ikke har samme roller, kan være med til at skjule nogle af de 
magtforhold, der kan være til stede i forskningsprocessen. Eksem-
pelvis er det mig som forsker, der vælger, hvad der trækkes frem og 
får plads i afhandlingen, og hvad der lades i skyggen. Ethvert mate-
riale rummer mange analysevinkler, og den empiri, der ligger til 
grund for afhandlingen, rummer langt flere temaer, end afhandlingens 
omfang giver mulighed for at præsentere og arbejde med.

Et andet kritisk punkt knytter sig til, hvad forsker og medforsker ’giver 
af sig selv’. Vejlederne har eksempelvis sagt ja til at indgå i projektet, 
fordi de ønsker at bidrage til at udvikle vejledningspraksis og giver 
mig derfor indblik i deres professionelle praksis. De unge har valgt 
at møde mig med en stor åbenhed, både i forhold til at lade mig 
observere deres handlinger og samtaler og ved i vores samtaler at 
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give mig indblik i deres oplevelser og refleksioner over en række 
forhold. 

Jeg har løbende haft dialoger med vejlederne og kan på den måde 
have bidraget til refleksion, ligesom min blotte tilstedeværelse kan 
have bidraget til selvrefleksion. Eksempelvis skriver en af vejlederne 
til mig under feltarbejdet:

’En af de bedste ting ved at have dig med er alle de dumme ting, 
jeg får sagt, som jeg så bagefter må stå til regnskab for ved 
selvrefleksion’. 

Jeg vil dog pege på, at jeg eksempelvis ikke bidrager med indsigt i 
mit hverdagsliv inkl. i min professionelle praksis (ud over hvad der 
kommer til udtryk i indeværende afhandling), og på den måde kan 
forskerpositionen fremstå som en mere ’beskyttet’ position end 
medforskerpositionen.

Det er medforskernes betingelser, de betydninger de tillægger dem, 
deres handlinger og begrundelser herfor, jeg søger at formidle og 
lægger frem for offentligheden. Selvom jeg bestræber mig på at 
præsentere det empiriske materiale solidarisk ved, at jeg særligt 
tilstræber at give indsigt i konkrete betingelser og forklare handle-
grunde, er det ikke sikkert, at medforskerne oplever, at jeg lykkes 
med at gøre det solidarisk. 

Jeg har i nogen udstrækning undervejs i feltarbejdet indviet medfor-
skerne i mine overvejelser over, hvad jeg har observeret og i analy-
tiske temaer. Men en del af de analytiske pointer og diskussioner, 
som afhandlingen præsenterer, er jeg dog først nået frem til efter 
feltarbejdets ophør i forbindelse med et samlet overblik over det 
empiriske materiale og analysearbejdet. Jeg har ikke fremsendt 
skriftligt materiale til medforskerne eller delt mine tanker med dem 
efter feltarbejdet. De har således fx ikke haft mulighed for at gøre 
indsigelser. Jeg er dog bevidst om, at vejlederne og de to klasselæ-
rere i 9. klasse med interesse vil læse afhandlingen, og dette har 
bidraget til, at jeg kontinuerligt har bestræbt mig på at præsentere 
materialet, så medforskerne kan genkende det, jeg præsenterer. Mørck 



139

betegner dette som en ’etisk selvdisciplinerende funktion’ (Mørck, 
2006, s. 227). Ligesom det i vejledningspraksis er et stort ansvar at 
’formidle de(n) vejledte’ til eksempelvis andre fagpersoner, så er det 
også i forskning et stort ansvar at ’præsentere de andre’, og forskere 
må være sig dette ansvar bevidst. Det har jeg bestræbt mig på.

2 .5 .4 Etik
Forskning er en social praksis og er således forbundet med etiske 
problemer, som kalder på etiske overvejelser gennem alle forsknings-
processens stadier. Gennem de metodiske overvejelser, som jeg har 
redegjort for i de foregående afsnit, har jeg præsenteret nogle af mine 
overvejelser, der knytter sig til forskningsetik. Nedenfor præsenterer 
jeg yderligere et etisk perspektiv i tilknytning til det aktuelle forsk-
ningsprojekt.

Skadevirkninger
Når man forsker, bør man forholde sig til mulige skadevirkninger af 
forskningen og afveje disse ift. forventede fordele i form af opnået 
viden. Risikoen for at skade en deltager bør naturligvis være så lille 
som muligt (Brinkmann, 2013, s. 85). I forlængelse heraf vil jeg 
opholde mig ved risikoen for at skade det felt, man forsker i og på 
den måde indirekte komme til at skade dem, som det skulle være til 
gavn for, her børn og unge. Vejledning og undervisning i emnet 
uddannelse og job har en række potentialer og kan bidrage på 
områder, der er centrale for mennesker og samfund i en tid med 
kontinuerlige forandringer. Jeg argumenterer derfor for, at det er 
vigtigt at få indsigt i, hvordan vejledning og undervisning praktiseres, 
i betingelser herfor og i de betydninger, deltagerne tillægger vejled-
ningen og undervisningen, ligesom det er vigtigt at få indsigt i, 
hvordan betingelser kan bedres, og i hvordan vejledning og under-
visning kan udvikles. Dette kan forskning bidrage med, og det er 
således også mit håb, at nærværende afhandling kan dette. Forskeren 
eller den institution, denne har tilknytning til, har dog ikke kontrol 
over, hvordan forskningen eksempelvis bliver anvendt politisk. Om 
resultaterne bliver anvendt til at legitimere eksempelvis besparelser 
på et område, som det egentlig var den forskningsmæssige ambition 
at styrke til glæde for individ og samfund, er ude af forskerens hænder. 
Der er således en risiko for, at forskningen kan føre til nogle skade-
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virkninger, som det vil være umuligt for forskeren at forudsige endsige 
kontrollere. 

2 .5 .5 Arbejde med analyse – analytiske temaer bliver til
I dette afsnit præsenteres, hvordan jeg har arbejdet med bevægelsen 
fra empirisk materiale til de analysetemaer, der præsenteres i afhand-
lingen. Afsnittet viser, at arbejdet med at ordne, kode og analysere 
empirien var en kompleks proces, som strakte sig over tid, og som 
vævede sig ind i arbejdet med at skrive afhandlingen. 

Efterhånden som feltarbejdet skred frem, tegnede der sig for mig 
nogle opmærksomhedspunkter og begyndende koder, som dels 
udsprang af praksis, og som dels var informeret af mit teoretiske 
perspektiv i form af kritisk psykologi. Arbejdet med at transskribere 
indgik også i de første skridt i analysearbejdet på den måde, at der 
også undervejs i transskriberingsarbejdet for mig dannede sig nogle 
koder og begyndende temaer.

Da alle interviews var transskriberet, udskrev jeg mit empiriske 
materiale og ordnede det kronologisk på den måde, at materialet fra 
Dalestrup Skole blev samlet og ordnet kronologisk, og det samme 
med materialet fra Mesterholm Skole. Dette således at materialet 
knyttet til de to skoler vekslede mellem observationsnoter og trans-
skriberinger af samtaler. For de unge, som jeg havde haft flere sam-
taler med og observationer af, samlede jeg også alt materiale, hvor 
de indgik, i cases.

Herefter læste jeg materialet igennem flere gange og skrev koder i 
margin. Disse koder blev til i en bevægelse mellem mine forsknings-
spørgsmål, mit teoretiske grundlag hvor jeg er optaget af betingelser, 
betydninger og begrundelser, og en åbenhed og sensitivitet over for, 
at der udsprang ting af det empiriske materiale, som jeg ikke forinden 
havde været orienteret mod. Der var tale om en kontinuerlig proces, 
hvor koderne udviklede sig undervejs, ligesom de, efterhånden som 
der dannede sig mønstre mellem dem, dannede grundlag for, at de 
første temaer blev skabt.
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Efter endt kodning gik jeg materialet igennem og skrev alle koder og 
begyndende temaer ind i en oversigt, og dannede mig således et 
overblik over dem. Herefter samlede jeg koder og temaer under mere 
overordnede analytiske temaer. Eksempler på disse temaer er: arbejde 
med at understøtte udvikling af uddannelsesparathed, hvordan ud-
dannelsesparathed vurderes, hvordan unge får erfaringer som grund-
lag for at træffe et valg af ungdomsuddannelse, arbejde med emnet 
uddannelse og job, forberedelse af vejledningsaktiviteter, bearbejd-
ning af vejledningsaktiviteter, hvordan arbejdes med kollektiv vej-
ledning, hvordan bringes det kollektive i spil i kollektiv vejledning, 
hvordan udnyttes potentialerne i kollektiv vejledning, hvilke ratio-
naler for uddannelsesvalg anerkendes, unges muligheder for at deltage 
i klassens fællesskab, hvordan arbejdes der med karriererelaterede 
spørgsmål i undervisningen – hvad siges, hvad gøres; hvordan ud-
nyttes potentialerne i Skills, fokus på nærmeste uddannelsesvalg, 
andre begrundelser for vejledning end nærmeste uddannelsesvalg, 
samarbejde, hvad taler de unge om indbyrdes under eller efter vej-
ledningsaktiviteter, forhandlinger fagpersoner imellem.

Oversigten over temaer dannede grundlag for beslutning om, hvilke 
temaer, jeg ville arbejde videre med. Et centralt kriterium var her, at 
temaet kunne bidrage med viden i tilknytning til afhandlingens 
forskningsspørgsmål. Et andet centralt kriterium var, at temaet på 
forskellig måde gik igen mange gange på tværs af det empiriske 
materiale, og at det på den måde fremstod tydeligt. Med afsæt i disse 
kriterier var der stadig for mange temaer til, at det var muligt at 
arbejde med dem inden for det omfang, som afhandlingen kan have. 
Yderligere afgrænsning var således nødvendig. Her blev et centralt 
kriterium for udvælgelse af temaer, at et givent tema kunne bidrage 
med ny viden ift. hvad der tidligere var præsenteret, analyseret og 
diskuteret ift. vejledning25, og at jeg fandt det vigtigt for at forstå 
betingelser for vejledning og for udvikling af vejledningsområdet.

25  Jeg henviser her til reviewet i kapitel 1, hvor jeg fx viser, at tidligere undersøgel-
ser af Ungdommens Uddannelsesvejledning er optaget af, hvad der har betydning 
for unges uddannelsesvalg. Der har ikke tidligere været fokus på at undersøge, 
analysere og diskutere, hvordan et valgfokus har betydning for unges deltagelse i 
vejledning, som er et at de temaer, nærværende afhandling bidrager med viden om.
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Temaerne forandrede sig under analysearbejdet. Nogle gange blev 
det fx klart, at et tema måtte ændres eller udvikles for at kunne rumme 
kompleksiteten i det empiriske materiale. Dette bl.a. som følge af, 
at jeg ved analysearbejdet efterhånden kom til at forstå forskellige 
aspekter i det empiriske materiale på nye måder og med flere og 
flere nuancer. 

I gennemlæsninger og i analysearbejdet med de enkelte temaer havde 
jeg dels fokus på, hvornår der var noget, der mindede om noget, jeg 
tidligere havde set, og på hvornår der var noget, der netop adskilte 
sig fra, hvad jeg tidligere havde set. Ift. det tema, jeg har kaldt ’fokus 
på nærmeste uddannelsesvalg’, var jeg eksempelvis optaget af at 
identificere, hvornår og hvordan der i det empiriske materiale på 
forskellig måde var fokus på nærmeste uddannelsesvalg, og hvornår 
der netop ikke var fokus på dette, og hvordan dette i givet fald kom 
til udtryk.

Analyseprocessen er informeret af teoretiske begreber, i nærværen-
de sammenhæng kritisk psykologiske begreber. Herudover er ana-
lyseprocessen også en social proces (Højholt & Kousholt, 2011, s. 
232) og udvikles, som tidligere nævnt, bl.a. ved at praksisforskeren 
deltager ’i teoretisk fordybelse og kritisk refleksion sammen med 
andre forskere’ (Mørck & Nissen, 2012, s. 123). Undervejs i forsk-
ningsprojektet har jeg i forskellige sammenhænge fremlagt anony-
miserede uddrag af mit empiriske materiale, udkast til analyser, mere 
færdige tekster og mundtligt præsenteret empiriske fund og analyti-
ske pointer – bl.a. for nogle af dem, der er nævnt i afhandlingens 
forord. Diskussioner i forbindelse hermed har bidraget til at skærpe 
mine forståelser og afhandlingens analyser.

Jeg vil med Axel beskrive processen således ’… this was a process 
in which my former conception, other conceptions, and the obser-
vations experienced were worked upon until there appeared a feeling 
or a deep conviction that now it will work, now I have an idea of 
the problems I envisioned, I know the problem more precisely, many 
obstacles for my understanding have been removed, I can organize 
the material on the way I understand things. The work on categories 
overcomes insufficienc[i]es in the conception so that the road is 
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opened for an apparently more proper understanding’ (Axel, 2002, 
s. 616).

Citatet beskriver, at der er tale om en kompleks og kontinuerlig 
proces. Jeg læser også Axel således, at han også henleder opmærk-
somheden på, at selvom analysearbejdet bidrager til, at man som 
forsker efterhånden får en oplevelse af, at ’nu vil det fungere’ og ’nu 
forstår jeg problemet mere præcist’, så kan analyseprocessen i prin-
cippet blive ved – man kan blive ved med at forstå materialet på nye 
måder. Jeg betragter analysearbejdet knyttet til afhandlingen som en 
kontinuerlig bevægelse mellem empiri og teori, dvs. som en teoretisk 
informeret analyse, hvor viden er udviklet i samspil med empirien 
og på et teoretisk grundlag med inspiration fra kritisk refleksion 
sammen med andre – og formidlingen heraf er udtryk for, hvor jeg 
aktuelt står i min forståelse af de forskningsspørgsmål, jeg arbejder 
med.

Når viden, som det er tilfældet i praksisforskning, forstås som for-
ankret i konkret social praksis, kan det rejse et spørgsmål om gyldig-
heden af viden, og om hvorvidt den viden, der er skabt med afsæt i 
praksisforskning, kan have betydning ud over den eller de konkrete 
sammenhænge, hvori den er skabt. Holzkamp argumenter for, at der 
må findes en anden type almengørelsesbegreb end i form af hyppig-
hed. Han argumenterer med begrebet ’muligheds-almengørelse’ for, 
at man kan almengøre på baggrund af enkelte tilfælde (Mørck, 1995, 
s. 38). Højholt forklarer, at når ’mennesker tager del i forskellige 
fællesskaber, handler de situeret i sociale strukturer, og set i det lys 
kan de konkrete deltagere lære os noget om mere overordnede 
praksisstrukturer. Vi kan med andre ord gennem deltagernes dybt 
personlige erfaringer lære om almene sammenhænge’ (Højholt, 
2005b, s. 32). Højholt henviser til Axel, der fremhæver, at indsigt er 
identifikation af sammenhænge – sammenhænge, som vi fx identi-
ficerer ved at se dem gå igen (på varierende måder) i forskellige 
empiriske eksempler (Axel, 2002; Højholt, 2005b, s. 32). De analy-
tiske temaer, som ses i afhandlingens analyse og diskussion, er netop 
blevet til, fordi jeg har set dem gå igen mange gange og på varieren-
de måder på tværs af empirien. 
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Axel fremhæver, at et forskningsarbejdes validitet må vurderes ud 
fra den mulige relevans for den eller de praksisser, der undersøges 
(Axel, 2002, s. 616). Jeg redegør i afhandlingens afsluttende kapitel 
for, hvordan jeg har kommunikeret om nogle af afhandlingens ana-
lytiske pointer, og hvordan disse er fundet relevante og eksempelvis 
har dannet grundlag for et forsknings- og udviklingsprojekt. Dette 
vil jeg med Axel betragte som en validering af analysearbejdet.
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Analyse

Afhandlingens analyser omkring modsætningsfulde betingelser for 
vejledning i udskolingen, samarbejde og hvordan de betydninger, 
unge tillægger karrierevejledning, spiller en rolle for deres deltagel-
se, præsenteres i tre kapitler. Analyserne bidrager samlet set med 
indsigt i og viden om, hvordan UU-vejledning og emnet uddannel-
se og job kan udfolde sig i hverdagens sociale praksis i samspil med 
skolens øvrige aktiviteter. Analyserne giver også indsigt i, hvordan 
vejledning og emnet uddannelse og job giver mening for deltagerne, 
og i hvordan betingelser i feltet får betydning.

3. Modsætningsfulde betingelser 
for vejledning i udskolingen

Afhandlingens første kapitel gav indsigt i betingelser for feltet. Dette 
første analysekapitel har modsætningsfulde betingelser for vejledning 
som omdrejningspunkt og viser, hvordan betingelser kommer til 
udtryk på forskellige måder, hvordan de bliver grebet og får betydning. 

Det er ambitionen, at kapitlet skal give indsigt i, hvordan uddannel-
ses-, erhvervs- og karrierevejledning konkret kan udfolde sig i samspil 
med, hvad der i øvrigt foregår i skolen. Derfor har jeg valgt at præ-
sentere forholdsvis omfattende uddrag og sammenskrivninger af 
observationsnoter og transskriberinger af samtaler. 

3.1 Vejledningens tilblivelse i udskolingen

I det følgende tilbydes nogle kig ind i vejledningsaktiviteter på 8. og 
9. årgang. Jeg er især optaget af, hvordan vejledning bliver til i mødet 
mellem vejleder, lærer, unge og forældre – hvad lægges der vægt på, 
at vejledning skal bidrage til?
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3 .1 .1 Vejleders første møde med 8 . årgang – Kollektiv vejledning 
Første gang vejleder Villads og 8. årgang på Dalestrup Skole møder 
hinanden er til en kollektiv vejledningsaktivitet omkring uddannel-
sessystemets opbygning og introduktionskurser i 8. klasse.

Vejleder Villads fortæller mig, at da det er første gang, at han 
skal møde 8. årgang på Dalestrup Skole, har han bedt lærerne 
tale med eleverne om, at han kommer. Han mener dog ikke, at 
de har fået det gjort.

Nedenfor præsenteres et sammendrag af mine feltnoter.

De to 8. klasser er samlet i aulaen. En af klassernes lærere in-
troducerer Villads, ’Vi har besøg af Villads, som skal informere 
jer om ungdomsuddannelser i forbindelse med, at I skal på 
introkurser. Det skal 8. klasse hvert år, og i år er det jer’.

Villads præsenterer sig selv og fortæller, at han er vejleder ved 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og bl.a. arbejder med 
vejledning her i Dalestrup. ’Mit arbejde går ud på at hjælpe jer 
med at finde ud af, hvilke ungdomsuddannelser I skal vælge 
efter 9. eller 10. klasse. Det kan også godt handle om, hvad 
man ellers skal efter 9. eller 10. klasse. Det er altid nogen, der 
laver noget andet end at gå i gang med en ungdomsuddannel-
se.

I dag skal vi se på, hvilke ungdomsuddannelser I kan vælge 
mellem, når I skal afsted på introduktionskursus. Grunden til, 
at I skal afsted, er for at finde ud af, hvad der egentlig er af 
muligheder. Hvad handler ungdomsuddannelser om? Nogle har 
måske allerede en ide om, hvilken uddannelse I vil have. Jeg 
starter kort med at forklare om de to forskellige typer af uddan-
nelser, vi har i Danmark. Spørg gerne undervejs’. 

Villads gennemgår ungdomsuddannelsessystemet i Danmark 
– eud og de gymnasiale uddannelser. Villads inddrager elever-
ne ved undervejs at bede dem give eksempler på uddannelser 
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og erhverv. Han giver også eksempler på, hvordan nogle ud-
dannelser ligner hinanden. 

Herefter fortæller Villads om introduktionskurset. ’Man kan 
vælge at besøge to erhvervsuddannelser eller en erhvervsud-
dannelse og en gymnasial uddannelse. Man kan ikke vælge den 
samme ting hele ugen. Man kan vælge mellem de gymnasiale 
uddannelser og de indgange til erhvervsuddannelserne26, der 
er i vores område. Til introduktionskurserne kommer der busser 
og henter jer, I bliver kørt her fra om morgenen og hjem igen. 
I kommer ikke til at gå sammen med dem, der går der ude, men 
sammen med andre 8. klasser’.

Tilmeldingssedlen deles rundt. Villads gennemgår, hvordan den 
skal udfyldes og fortæller, at den skal afleveres til klasselærerne. 
En dreng spørger ’Er det denne hér, der gælder?’ Villads svarer, 
at ’det er en tilmelding til introduktionskurset, der varer en uge. 
Det er ikke en tilmelding til, hvad man vil efter 9. klasse. Det 
er derfor det hedder Introkursus. Det er for, at I skal ud og in-
troduceres til de muligheder, der er. Alle skal sætte et kryds her’. 
’Nåååå’, svarer drengen. 

Der er forskellige spørgsmål til, hvordan krydserne skal sættes. 
Eleverne stiller også spørgsmål til, hvordan det foregår på intro-
duktionskursus. Villads fortæller, at det fx kan dreje sig om at 
overvære noget af undervisningen og selv prøve at have under-
visning. Villads siger, at hvis man er interesseret i at finde ud af, 
hvilke fag er der på handelsskolen, så er det oplagt at tage der 
op. Hvis man så stadigvæk er i tvivl og slet ikke ved, hvad man 
vil efter 9. klasse, så har man mulighed for at komme afsted 
igen i 9. klasse [på brobygning]. Her i 8. klasse skal I bare ud 
at finde ud af, hvad er der og hvad handler det her i grunden 
om.

26  Da jeg lavede feltarbejde, var der 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Med 
erhvervsuddannelsesreformen blev dette ændret til fire erhvervsfaglige hovedområ-
der (Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkepar-
ti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, 2014, s. 8).
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Flere elever stiller spørgsmål. Fx til hf, A og B og C-fag, studie-
retninger, eux, eksamen og årskarakterer på gymnasiet. Andre 
spørger om, om man kommer til at arbejde med kager, hvis man 
vælger mad til mennesker. Der spørges også om, om der ikke 
er noget med, at hvis man tager et vist antal fag på A-niveau, så 
kan man gange sit gennemsnit. Villads svarer til det sidste, at jo, 
det er rigtigt. Og at det er også noget med, hvor hurtigt man 
søger ind. Hvis man søger ind på en uddannelse inden for en 
vis frist, så kan man også gange sit snit. Men lad være med at 
bekymre jer om alt det her nu, nu handler det bare om, at I skal 
ud at se, hvad der er af muligheder, så alt det her karriereplan-
lægning, det tager vi senere.

En dreng spørger, om man behøver at gå på alt det der. Villads 
svarer, at ’det er obligatorisk og noget, man skal. Også i 10. 
klasse er brobygning obligatorisk. I 9. klasse er det frivilligt’. 
Villads fortæller om uddannelsesparathedsvurdering. Det handler 
om, at UU-vejlederen og lærere vurderer, om I er parate til en 
uddannelse. Det skal man, uanset om man søger efter 9. eller 
10. klasse. 

Villads sender et hæfte rundt og fortæller, at man her kan læse 
om de forskellige indgange på erhvervsuddannelserne, og om 
hvad forskellen er på de fire gymnasiale retninger. Sammen med 
hæftet får eleverne nogle opgaver, som de skal besvare. Opga-
verne handler om forskellige uddannelser, fx skal man skrive, 
hvad de forskellige indgange til erhvervsuddannelserne hedder. 
For at finde svarene skal eleverne bruge det uddelte hæfte. 
Ungdommens Uddannelsesvejledning har lavet opgaverne, og 
det er meningen, at lærerne skal tage sig af at arbejde med dem 
sammen med eleverne i uddannelse og job-undervisning. Villads 
fortæller mig senere, at det er er hans erfaring, at det er meget 
varierende, om lærerne får samlet op på opgaverne.

En pige spørger, om man kommer på introkursus sammen med 
nogle andre. Villads fortæller, at man så vidt muligt bliver pla-
ceret, så man kommer sammen med nogle andre her fra skolen. 
Men fra en anden skole er der netop en, der er blevet sendt 
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alene af sted. Men det var fordi, hun var den eneste, der ønskede 
at komme der hen.

Villads siger tak for nu. Da oplægget er slut, går to piger hen til 
Villads for at stille ham nogle spørgsmål. 

Efter oplægget taler mange af de unge engageret sammen. Jeg 
forstår det som, at de drøfter deres overvejelser over valg af 
introkurser med hinanden. Nogle af eleverne taler ikke med 
nogen. 

Jeg kan høre, at eleverne omkring mig taler sammen om, hvad 
de skal vælge. Eksempelvis taler tre drenge sammen. ’Hvad 
tager I? Tager du også blikkenslager?’ Den anden nikker. ’Sejt’, 
svarer den første. ’Der var en i min fars firma, der kom til skade. 
Så skulle han i retten med 3F og alt muligt. Sådan er det også’.

De kigger på tilmeldingsskemaet. ’Hvad tager du her oppe [de 
kigger øverst på skemaet]?’ ’Det ved jeg ikke helt’. ’Jeg tager 
hhx’. ’Jeg skal til tømrer, og så skal jeg til dyr, planter og natur’. 
’Jeg tager strøm, styring og it’. ’Jeg ved fandeme heller ikke lige, 
hvilken en jeg skal tage’. ’Det kommer’, siger en anden af 
drengene.

En af drengene spørger mig, hvad jeg laver. Det fortæller jeg lidt 
om. De spørger, hvad man laver på introduktionskursus på nogle 
forskellige uddannelser. Det taler vi om.

En lærer kommer og siger til eleverne, at de skal gå udenfor til 
frikvarter.

I Villads’ indledende præsentation af vejlederens opgave nævnes 
målet med vejledningen at være, at unge træffer valg af ungdoms-
uddannelse. De unges deltagelse i introduktionskurserne begrundes 
af vejleder med, at deltagelse skal bidrage til, at de unge bliver af-
klarede omkring valg af ungdomsuddannelse.
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Af observationsnoterne ses, at mange unge ser ud til at finde Villads’ 
orientering meningsfuld og er optagede af mulighederne for intro-
duktionskursus. Dette kommer til udtryk ved, at nogle stiller spørgs-
mål undervejs og ved at mange efter Villads’ oplæg drøfter de for-
skellige muligheder med hinanden. Jeg forstår de unges spørgsmål 
under oplægget som, at nogle unge er lidt forvirrede over oplægget, 
og at nogle er lidt overraskede over, at de skal til at forholde sig til, 
hvad de vil efter 9. eller 10. klasse. Andre unge kender mere detal-
jeret til uddannelsessystemet. De ved fx, at man kan have fag på A, 
B og C-niveau på de gymnasiale uddannelser. De unges grundlag 
for at forstå Villads’ oplæg varierer tilsyneladende en del. Det ser ud 
til, at den kollektive vejledning giver mening, opleves relevant og 
vækker interesse hos nogle unge. Dette samtidig med at vejledningen 
for andre unge forvirrer og skaber usikkerhed om, at de skal forhol-
de sig til noget, de ikke havde tænkt på at skulle forholde sig til – ikke 
lige nu i hvert fald. Man kan se det som en stor udfordring for vej-
lederen at introducere til et komplekst felt som uddannelsessystemet 
og de tilknyttede muligheder for unge med ret forskelligt grundlag 
for at forstå oplægget, ligesom det kan være en vanskelig opgave for 
vejlederen at møde alle unge på deres engagementer og rettetheder, 
når der er tale om et oplæg for en hel årgang med stor spredning. 

Efter feltarbejdet er afsluttet, er loven ændret, og det er nu en betin-
gelse, at individuel- og gruppevejledning er forbeholdt unge, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparate, og at alle unge via den kollektive 
vejledning skal udfordres på deres uddannelsesvalg (Undervisnings-
ministeriet, 2014c, kap. 4). Det, at vejledning primært skal foregå 
kollektivt, og at individuel – og gruppevejledning er forbeholdt ik-
ke-uddannelsesparate unge kan skærpe den ovennævnte udfordring 
med at udjævne de forskelle, der ses i forhold til de unges forståelse 
af og refleksion over vejlederens præsentation, ligesom det kan øge 
opgaven med at udfordre unges valg af ungdomsuddannelse. 

I sin præsentation af introduktionskurserne siger Villads til eleverne, 
at introkurserne skal bidrage til, at eleverne kan ’finde ud af, hvad 
der egentlig er af muligheder, hvad handler ungdomsuddannelser 
om’. Denne begrundelse lægger op til en forståelse af, at deltagelse 
kan bidrage i en udforskningsproces af, hvilke uddannelser der findes, 
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og hvad de kan føre til. Umiddelbart efter Villads har sagt, at intro-
kurserne kan bidrage til, at de unge får indsigt i hvilke ungdomsud-
dannelser, der findes, siger han, at ’nogen af jer har måske allerede 
en ide om, hvilken uddannelse I vil have’. Denne opfølgning repræ-
senterer et fokus på uddannelsesvalg. 

Da nogle unge spørger til fag på forskellige niveauer i de gymnasia-
le uddannelser og deres betydning for at søge ind på en videregå-
ende uddannelse, siger Villads til dem, at nu drejer det sig i første 
omgang om, at man skal ud at se, hvad der er af muligheder, og at 
de unge ikke skal forholde sig til karriereplanlægning nu. I lyset af 
det jeg senere i afhandlingen diskuterer om værdien af et bredt 
perspektiv på læring om uddannelse, arbejde og sig selv frem for 
primært et fokus på uddannelsesvalg, kan det betragtes som væsent-
ligt, at Villads fremhæver, at de unge i første omgang skal orientere 
sig omkring muligheder frem for primært at fokusere på uddannel-
sesvalg. Villads’ udsagn kan på den anden side også forstås sådan, 
at han ikke betragter de pågældende unges rettetheder mod et længere 
perspektiv, dvs. ud over valg af ungdomsuddannelse, som relevant. 
Og endelig kan man argumentere for, at Villads hjælper de unge til 
at ordne informationerne og finde ud af, hvad der i første omgang 
er vigtigt og skal fokuseres på. Sidstnævnte tilgodeser måske særligt 
de unge, som er lidt forvirrede over oplægget og over, at der skal 
vælges introduktionskurser. 

Analysen her tegner et billede af, at vejleder går ind i opgaven med 
flere forskellige formål, og at dobbeltheder kommer til udtryk tæt 
sammenflettet i vejleders oplæg til de unge. I Villads’ præsentation 
er der således både fokus på, at vejledningsaktiviteterne kan bidrage 
til en bred udforskning, og på at de kan bidrage til uddannelsesvalg. 
Til trods for, at begge perspektiver er repræsenteret i Villads’ præsen-
tation, er det et fokus på uddannelsesvalg, der træder frem i de 
samtaler, som jeg overværer nogle unge have indbyrdes efter oplæg-
get. Analytisk hæfter jeg mig ved at perspektivet om, at vejlednings-
aktiviteterne kan bidrage på andre måder end til uddannelsesvalg i 
de unges forståelser, ser ud til at oversvømmes af et valgfokus.
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Efter dette eksempel på, hvordan vejledning træder frem ved første 
møde mellem unge og vejleder, præsenteres nogle uddrag af empi-
rien knyttet til individuelle- og gruppevejledningssamtaler, hvis formål 
fra vejlederens side er forbundet med rammerne i loven om, at 
vejledningen i særlig grad skal målrettes unge, der har brug for en 
særlig vejledningsindsats. Også her er jeg optaget af at undersøge, 
hvordan vejledningen træder frem for de unge.

3 .1 .2 Screeningssamtaler
Siden etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning har 
målretning af vejledningsindsatsen været et centralt tema. Lovens 
angivelse af, at vejledningsindsatsen og -ressourcerne skal målrettes, 
udgør en rammebetingelse for vejledningen, som vejleder må hånd-
tere. 

Begge vejledere, Vibeke og Villads, gennemfører i slutningen af 8. 
klasse eller i starten af 9. klasse korte samtaler med de unge.

Både Vibeke og Villads fortæller mig, at et mål med at afholde 
samtaler med alle de unge på dette tidspunkt er at finde ud af, 
om de enkelte unge har besluttet sig for, hvad de vil efter 9. 
klasse, og om de har besluttet sig for en ungdomsuddannelse. 
Herved får vejlederne mulighed for at vurdere, hvordan den 
unges ønske harmonerer med lærernes vurdering af dem. Det 
giver vejlederen mulighed for at finde ud af, om der er nogle 
elever, der har brug for en særlig vejledningsindsats ift. valg af 
ungdomsuddannelse. 

Begge vejledere har før samtalerne afholdes besøgt klassen i en 
eller to lektioner. Her har eleverne fået en orientering om planen 
for vejledning i klassen, herunder arbejde med uddannelsespla-
nen. Begge klasser har også fået en orientering om uddannel-
sessystemet, om introduktionskurser og om hvordan de skal 
tilmelde sig introduktionskurser [jf. det ovenstående empiriud-
drag hvor Villads vejleder 8. årgang kollektivet om uddannel-
sessystemet og introduktionskurser]. Eleverne har i forlængelse 
heraf været på introduktionskurser på udvalgte ungdomsuddan-
nelser.
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Vibeke fortæller mig, at et formål med samtalerne også er, at de 
unge får en oplevelse af, at hun er tilgængelig, hvis de ønsker 
at tale med hende. Villads fortæller, at han også bruger samtalen 
til at få opdateret mobilnumre på de unge. Hans erfaring er, at 
kontakt via mobiltelefon er den nemmeste måde, hvorpå man 
kan komme i kontakt med de unge. 

Samtalerne med de unge er af cirka fem minutters varighed pr. 
person, hvor den unge bl.a. bliver spurgt om, hvad han eller 
hun overvejer eller har besluttet sig for. 

Med afsæt i samtalernes formål og karakter, som jeg ser nærmere på 
nedenfor, har jeg valgt at benævne disse samtaler screeningssamta-
ler. ’Screening’ er afledt af det engelske ’screen’, som betyder at sigte 
eller at sortere. Screening kan defineres som ’procedure til tidlig 
opsporing af skjulte sygdomme i en afgrænset befolkningsgruppe’ 
(Johansen, 2014). Screening henviser i nærværende sammenhæng 
til, at et primært mål med de nævnte samtaler er at finde ud af, hvilke 
unge der har brug for en særlig vejledningsindsats ift. valg af ung-
domsuddannelse. Et centralt formål med disse samtaler kan forstås 
som problemudpegning.

For nogle unge er samtalen individuel, og for andre unge er der tale 
om samtaler i grupper på to til tre personer. Nedenfor præsenteres 
uddrag af mine observationsnoter fra individuelle samtaler mellem 
vejleder og ung. De samtaler, hvor der er flere unge til stede, udfor-
mer sig i vid udstrækning på samme måde, som de individuelle 
samtaler gør. Vejlederen taler med de unge på skift, mens de øvrige 
lytter.

Her kigger vi ind i en vejledningssamtale mellem Vibeke og Nicklas. 
Samtalen finder sted i slutningen af 8. klasse. 

Inden samtalen er der sendt en liste rundt i klassen, hvor ele-
verne har skullet skrive, hvilket uddannelsesønske de har efter 
9. eller 10. klasse. Vibeke har forinden samtalen tjekket elever-
nes karakterer og udtalelser fra lærere. På den rundsendte liste 
har Nicklas skrevet, at han ønsker stx. Da Nicklas kommer hen 
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til Vibeke siger hun hej, og at hun kan se, at han har skrevet, at 
han ønsker at komme på stx. Nicklas siger ja, og Vibeke spørger, 
om det skal være efter 9. eller 10. klasse. Nicklas vil gerne på 
stx efter 9. klasse. Vibeke siger ’Og du er sikker på, at det er stx?’ 
Nicklas siger, at det er han, han så også htx på introduktions-
kursus. Han synes, det blev for meget teknologi. Stx er mere 
basis. Vibeke fortæller, at i 9. klasse er der mulighed for at komme 
i brobygning. Nicklas spørger, om man ikke bare kan besøge 
den uddannelsesinstitution, man gerne vil på. Det kan man 
godt, siger Vibeke og fortæller om åbent hus-aftener og om, at 
der også er mulighed for praktik. ’Der er vel ikke mulighed for 
at komme i praktik som læge?’, siger Nicklas. Vibeke svarer, at 
’jo det er muligt, prøv at tjekke det på listen, jeg har lagt på intra 
[Elev- og forældreintra]. Og hvis du selv har nogle kontakter, er 
der også mulighed for, at du laver din egen praktik. Er der noget, 
du gerne vil vide mere om?’ ’Det er der ikke’, siger Nicklas, ’jeg 
vil gerne være læge, det er derfor jeg har valgt stx’. ’Så kunne 
du fx også gå på htx’, siger Vibeke. ’Men det fik jeg så afklaret 
på introduktionskursus [at htx ikke er noget for ham]’, siger 
Nicklas. ’Det er super’, siger Vibeke og beder Nicklas om at 
sende den næste elev på listen ud til samtale.

Samtalen med Nicklas varer få minutter og er et eksempel på en 
samtale, hvor det hurtigt bliver klart, at Nicklas har besluttet sig for, 
hvilken ungdomsuddannelse han ønsker, og at der er overensstem-
melse mellem hans ønske og uddannelsesparathedsvurderingen. 
Begge vejledere fortæller, at hvis disse forhold gør sig gældende – at 
den unge har besluttet sig for, hvilken ungdomsuddannelse vedkom-
mende ønsker, og der er overensstemmelse mellem uddannelsesøn-
sket og uddannelsesparathedsvurderingen af den unge – så tilbydes 
den unge ikke flere samtaler med vejlederen. Den unge skal deltage 
i obligatoriske kollektive vejledningsaktiviteter og har mulighed for 
at gøre brug af frivillige vejledningsaktiviteter som brobygning og 
praktik i 9. klasse.

Valg af ungdomsuddannelse bliver således en central kategori ift. at 
afgøre, hvilke unge der har brug for en særlig vejledningsindsats. 
Dog kan vejledningen også rette sig mod udvikling af personlige og 
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sociale kompetencer, hvis vejleder og lærer fx vurderer, at dette kan 
have betydning for en ungs muligheder for at vælge og gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Dette fremgår af empiri, der præsenteres 
senere. Fokus på nærmeste uddannelsesvalg ses også i forhold til de 
få unge, der efterspørger vejlederens hjælp til et længere perspektiv, 
og som er vurderet uddannelsesparate til den ønskede ungdomsud-
dannelse. Dette træder frem af det nedenstående afsnit.

3 .1 .3 Efterspørgsel af vejleders hjælp til at finde ud af, hvad der 
kan komme efter en ungdomsuddannelse
Mange unge synes indforståede med præmissen om helt korte vej-
ledningssamtaler, hvis man ved, hvad man vil efter 9. klasse og er 
vurderet uddannelsesparat hertil. Enkelte unge er dog skuffede over 
de korte samtaler og fokus heri. Isabella, der går i 8. klasse, er en af 
disse unge. Jeg præsenterer nedenfor et uddrag af mine feltnoter fra 
en samtale mellem Isabella og vejleder Vibeke i slutningen af 8. 
klasse.

Isabella fortæller indledningsvist, at hun er i tvivl om, om hun 
skal på efterskole i 10. klasse, eller om hun vil på stx direkte 
efter 9. klasse. Hendes tvivl handler bl.a. om, hvorvidt hendes 
forældre har råd til et efterskoleophold. Vibeke og Isabella taler 
om, hvilken type efterskole Isabella kan tænke sig. Isabella siger, 
at ’det kan også være, at jeg går direkte [på stx]’. Vibeke spørger, 
hvad der skal til for at gå direkte. Isabella svarer, at man skal 
have [karakteren] 02. Vibeke svarer, at man skal have 727, og 
spørger Isabella, om hun har det. ’Ikke i fysik’, svarer Isabella. 
Vibeke spørger, om Isabella har nogen, der kan hjælpe hende 
med fysik, hvilket Isabella siger, hun har. Vibeke siger afslut-
ningsvist til Isabella, at ’omkring efterårsferien kan vi tale om 
det igen, om hvad du skal efter 9. klasse. Så ved du sikkert også, 
om der er råd’. Vibeke beder Isabella sende den næste elev på 
listen hen til samtale.

27  Samtalen fandt sted juni 2013, hvor der ikke var karakterkrav i forbindelse med 
uddannelsesparathedsvurdering til de gymnasiale uddannelser, hvilket der senere er 
kommet (jf. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b). I det aktuelle 
UU-center har de karakteren 7 som rettesnor.
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Efterfølgende taler jeg med Isabella om samtalen. 

Isabella fortæller, at hun ikke synes, samtalen bidrog med eller 
til noget, for ’vi gik overhovedet ikke i dybden med noget’. Hun 
synes, samtalen kunne være mere hjælpsom ved ’at spørge mere 
til fremtidsønsker frem for kun at præsentere 10. klasse og 
gymnasiet. Der var mest fokus på lige nu og her. Vi kunne have 
set på fordele og ulemper. Set mere på fremtiden. Fordi det er 
jo ikke kun, om man vil på fx stx, det er jo også, hvad man vil 
bruge det til’. 

Isabella forholder sig til, at vejledning kan bidrage til en åben ud-
forskning og til udvikling af forståelse for både muligheder og sig 
selv – en bestræbelse, som i lyset af kritisk psykologi kan forbindes 
med at udvikle standpunkt forstået som at forholde sig til sine mu-
ligheder, interesser og anliggender i samspil med andres (Dreier, 
1999, s. 80). Isabella oplever, at det er vanskeligt at beslutte sig for, 
hvor hun vil starte med at gå hen i form af ungdomsuddannelse uden 
at have forholdt sig til, hvor hun kan og ønsker at bevæge sig hen 
efterfølgende. Hun oplever at have brug for hjælp til at drøfte sine 
overvejelser og til at forholde sig til forskellige perspektiver, og synes 
ikke, at vejledningen giver den forventede hjælp til disse overvejel-
ser. Hun bringer ikke selv sit ønske om at drøfte sine overvejelser og 
mulige fremtidsperspektiver på bane. Vejlederen kan for så vidt ikke 
vide, at Isabella ønsker at drøfte disse perspektiver. Samtaleformen 
med de helt korte samtaler med fokus på faktuelle spørgsmål spiller 
måske en rolle for, at Isabella ikke synes, at samtalens rammer giver 
plads til, at hun bringer overvejelserne op. Isabella henvender sig 
heller ikke til vejlederen efterfølgende for at bede om hjælp til ud-
forskning i et længere perspektiv. 

Da Isabella sammen med sin klasse i slutningen af 9. klasse 
besvarer brugerundersøgelsen af Ungdommens Uddannelses-
vejledning28 bemærker jeg, at hun mundtligt, som den eneste 
af de unge, udtaler sig ret kritisk om den vejledning, hun har 
modtaget fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

28  Jf. Undervisningsministeriet (2014d).
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Vejledningssamtalen med Isabella og hendes vurdering af den udpeger 
nogle indbyggede modsætninger i vejledning. Det er et vilkår, at 
vejledningen tildeles en given mængde ressourcer til at varetage 
opgaven. På den ene side er det angivet i loven, at vejledning skal 
bidrage til, ’at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig 
gavn for den enkelte og for samfundet’, ligesom det i loven er for-
muleret, at vejledningen skal målrettes til de unge, der har eller vil 
få vanskeligt ved at vælge uddannelse (Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling, 2016a, kap. 1). Og på den anden side står 
der nogle unge, der er i gang med en orienteringsproces og udvikling 
af selvforståelse og standpunkt ift. uddannelse og job og som efter-
spørger at drøfte deres muligheder og overvejelser med vejlederen. 
Isabella er vurderet uddannelsesparat, og der er ikke nogen – hverken 
hun selv, vejleder eller lærer – der er i tvivl om, at hun i sidste ende 
nok skal få valgt en ungdomsuddannelse. På den måde falder Isa-
bella ikke inden for den kategori af unge, som vejledningen målret-
tes til. Samtidig fortæller Isabellas lærer til vejleder og mig, at Isa-
bella generelt kun får lidt støtte hjemmefra.

Nedenfor ses andre eksempler på, hvordan modsætninger træder 
frem, og hvordan vejleder og elever håndterer disse. 

Flere af eleverne, der påtænker at vælge gymnasiale uddannelser, 
lægger under de korte screeningssamtaler spor ud om, at de gerne 
vil drøfte deres overvejelser omkring ungdomsuddannelse i et længere 
perspektiv med fokus på efterfølgende uddannelsesvalg og erhverv. 
Dette ses eksempelvis i Vibekes samtale med Helena i slutningen af 
8. klasse.

Vibeke siger indledningsvist til Helena, at du har skrevet stx. 
’Først skal jeg på efterskole’, svarer Helena. Vejleder og Helena 
taler lidt om den linje, Helena har valgt på efterskolen. ’Og så 
skal du på stx bagefter?’, siger Vibeke. ’Jeg har også overvejet 
IB’, siger Helena, ’men jeg synes, det ligger lidt langt væk, og 
jeg tror, at jeg bliver træt af at rejse så langt’. Vibeke siger venligt 
’så har jeg vist ikke mere at sige til dig’. Helena svarer ’jeg er i 
tvivl om, hvad jeg skal lave bagefter’. Vibeke forklarer om Ad-
gangskortet på ug.dk [jf. UddannelsesGuiden, n.d.], og siger, at 
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’du kan lege med det, hvis du gerne vil vide noget om det. Jeg 
synes ikke, du behøver at vide det endnu’. Helena svarer, ’at 
det er heller ikke fordi, jeg synes, det behøver at være nu’. Vibeke 
svarer, at ’på efterskolen bliver du tilmeldt ungdomsuddannelse’, 
hvortil Helena siger, ’jeg glæder mig helt vildt til at komme på 
efterskole’. Vibeke beder Helena sende den næste elev på listen 
til samtale. 

I begge 9. klasser er der mange unge, der tilkendegiver, at de gerne 
vil tage en gymnasial uddannelse. Mange af disse unge er af vejleder 
og lærer vurderet uddannelsesparate til disse. For en stor del af disse 
unge gælder det, at vejlederne ikke spørger til en begrundelse for 
deres ønske, til deres overvejelser om hvad der skal komme efter en 
gymnasial uddannelse eller til, hvad de vil bruge en gymnasial ud-
dannelse til. Disse unge bedes ikke om og får ikke mulighed for at 
redegøre for deres intentioner. Nogle de unge lægger som Helena 
spor ud om, at de gerne ville drøfte med vejleder, hvad der kunne 
komme efter en gymnasial uddannelse. Det er en analytisk pointe, 
at vejleder netop ikke gik med de unge ind i en sådan drøftelse. For 
mange af de unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, gjorde det 
sig således gældende, at vejlederne ikke er orienteret mod at under-
støtte en refleksion over, hvad der skal følge efter denne.

I lovgivningen er det angivet, at vejledningsressourcerne skal prio-
riteres således, at de målrettes unge, der uden en særlig vejlednings-
indsats har svært ved at vælge uddannelse (Undervisningsministeri-
et, 2014b). Efter feltarbejdets ophør er det i loven præciseret, at 
individuel vejledning er forbeholdt elever, der er vurderet ikke-ud-
dannelsesparate (Undervisningsministeriet, 2014c, §5). I forlængel-
se heraf kan det være vanskeligt for vejlederen at forsvare at bruge 
tid i den individuelle vejledning på at hjælpe unge, der ved, hvad 
de vil efter 9. eller 10. klasse, og som er vurderet uddannelsespara-
te til det ønskede, med deres overvejelser om, hvad der kan komme 
efter eksempelvis en gymnasial uddannelse – dels er der ikke tid, og 
dels er vejleders formål med samtalen et andet, end den unge ønsker 
sig her.
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3 .1 .4 Nogle unge bedes om at begrunde deres uddannelsesvalg i 
et længere perspektiv
I nogle tilfælde følger vejleder op på en ungs ønske om en gymna-
sial uddannelse med spørgsmål om, hvad den unge tænker at bruge 
denne til, og beder den unge begrunde sit uddannelsesønske. Dette 
ses af sammendraget af mine observationsnoter nedenfor, hvor vi 
møder Thomas, som går i 9. klasse på Dalestrup Skole.

Thomas bor i en by langt fra skolen sammen med sine forældre 
og mindre søskende. Thomas har en del transporttid til og fra 
skole og håndbold, som han spiller på højt plan. Thomas’ far er 
ufaglært, arbejder i Norge og er ikke så meget hjemme. Thomas’ 
mor har ikke nogen uddannelse og modtager førtidspension.

Til screeningssamtalerne i starten af 9. klasse fortæller Thomas 
vejleder Villads, at han gerne vil på det almene gymnasium efter 
inspiration fra sine kusiner. De har fortalt ham, at det er en god 
ide at tage en stx, fordi en studentereksamen åbner mange døre. 

Senere, i forbindelse med Thomas’ arbejde med uddannelses-
planen, taler Thomas og Villads sammen igen i en individuel 
vejledningssamtale. Thomas er i tvivl om, om han skal skrive 
10. klasse eller stx på sin uddannelsesplan, som det han ønsker 
efter 9. klasse. Dette fordi han mener, at hans klasselærer måske 
ikke synes, at han er klar til at starte på stx efter 9. klasse, dels 
pga. hans arbejdsindsats og dels koncentrationsmæssigt. Villads 
siger til Thomas, at han vil tale med Klara om det med uddan-
nelsesparathed, og herefter skal Thomas og han tale sammen 
igen. Thomas siger, at hvis Klara ikke vurderer, at han er klar til 
gymnasiet, ’hvis det går helt galt med det hele’, så overvejer 
han at blive tømrer. 

Jeg forstår Thomas’ tilkendegivelse om tømreruddannelsen som, at 
han betragter tømrer som noget, der for ham ikke vil bidrage til den 
ønskede udvidede rådighed over livsbetingelser. 

Villads siger, at lad os nu se. ’Ja’, siger Thomas, hans stemme 
lyder glad. 
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Thomas fortæller også vejleder, at han gerne vil have et job, 
hvor han kan få en høj løn. Thomas fortæller mig i en intervie-
wsamtale, at sidstnævnte efter hans opfattelse ’kræver en or-
dentlig uddannelse’, hvor en studentereksamen er et skridt på 
vejen. Thomas fortæller mig også, at han gennem lang tid har 
syntes, at det kunne være fedt, hvis han havde sådan en hue, 
det er lidt lige som en håndboldpokal at have stående på hylden 
– et trofæ man kan vise frem og sige, ’jeg er altså student, en 
slags bevis på at man er klog’. Thomas henviser også til sin 
fighterånd og vinderinstinkt, som træder frem, når han spiller 
håndbold. 

Villads siger til Thomas, at han synes, det vil være interessant 
at finde ud af, hvad Thomas gerne vil bruge en stx til. ’Det er 
vigtigt ikke bare at tage en studentereksamen bare for at tage 
en’.

Vejleder og lærer drøfter i starten af november måned igen 
eleverne. De er enige om, at et 10. klasse skoleår vil kunne 
hjælpe Thomas med at få nogle faglige ting mere på plads, 
hvilket vil kunne ruste ham til bedre at kunne klare gymnasiet. 
Villads fortæller, at Thomas har fortalt, at han har en plan B, 
nemlig at hvis han ikke kan komme på stx, så vil han gerne være 
tømrer. Villads og Klara taler om, at 10. klasse kan give Thomas 
lidt mere tid til at tænke, og at det kan være, at han i 10. klasse 
finder ud af, at det vil være bedre for ham at være tømrer end 
at starte på stx. Villads og Klara er enige om, at det er bedre at 
blive en god tømrer end en middelmådig student. De taler også 
om, at selvom hjemmet ønsker, at Thomas skal på gymnasiet, 
så er familien ikke sådan nogen, der vil presse ham. De vil være 
lydhøre over for Thomas, vejleder og lærer.

Til den efterfølgende samtale mellem vejleder og Thomas, siger 
vejleder igen til Thomas, at det er interessant at finde ud af, hvad 
han vil bruge en studentereksamen til.

I vejleder og lærers samtale forholder de sig ikke til, at Thomas 
foreslår tømreruddannelsen som et muligt alternativ, hvis det går galt 
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med uddannelsesparathedsvurderingen ift. en gymnasial uddannel-
se, og altså ikke et ønsket alternativ.

Ovenstående indikerer, at det at Thomas ikke umiddelbart vurderes 
uddannelsesparat til stx, afføder vejleders fokus på, at Thomas skal 
begrunde sit ungdomsuddannelsesønske i forhold til, hvad han vil 
bruge uddannelsen til efterfølgende. 

Det forhold, at vejleder udfordrer Thomas’ ønske om stx i tilknytning 
til, at Thomas ikke specifikt ved, hvad han vil bruge en studenterek-
samen til, kan ses som forbundet til et politisk ønske om at undgå 
’dyre dobbeltuddannelser’, dvs. at undgå at unge først tager en 
gymnasial uddannelse og dernæst en erhvervsuddannelse frem for 
at påbegynde en erhvervsuddannelse med det samme, og et ønske 
om i det hele taget at få flere unge på erhvervsuddannelserne (Re-
geringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal 
Alliance, 2014).

Af det nedenstående empiriuddrag ses, at det kan være vanskeligt 
for vejlederen at bidrage til indsigt i de videregående uddannelser, 
selvom det efterspørges af den unge og udpeges som vigtigt af vej-
lederen. Inden præsentation af uddraget vil jeg kort minde om, at 
det med den aktuelle organisatoriske struktur for uddannelses- og 
erhvervsvejledning i Danmark er en betingelse, at elever i folkesko-
len skal have vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, 
hvilket gives af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Og at elever 
i ungdomsuddannelser skal have vejledning om valg af videregåen-
de uddannelse og erhverv. Denne vejledning gives af Studievalg 
(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, §3, §11; 
Undervisningsministeriet, 2003).

I forbindelse med vejleders opfordring til at Thomas finder ud 
af, hvad han mere specifikt vil bruge en stx til, fortæller Thomas, 
at han har været inde på ug.dk for at finde ud af noget mere om 
forskellige muligheder, men han vil gerne have hjælp til at finde 
ud af mere ’jeg har slet ingen anelse [om alle de muligheder 
der er for videregående uddannelser], jeg vil gerne blive præ-
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senteret for, hvad man kan bruge sådan en stx til egentlig … jeg 
er slet ikke kendt rundt i de forskellige ting’.

Villads siger, at der simpelthen er så mange muligheder for hvad 
man kan læse, at det nærmest er umuligt at nævne dem alle 
sammen. ’Det, der er vigtigt ift. ungdomsuddannelser, er, om 
man kan forestille sig at bruge tre år af sit liv på sådan en, og 
så efter de tre år, så skal man forestille sig, at man skal bruge et 
sted mellem to og syv år på at læse videre igen’. ’Ja det er 
selvfølgelig rigtig nok’, siger Thomas. Villads fortsætter og siger: 
’og hvis man ikke kan se det og synes, der er for lang vej til det, 
og det slet ikke giver nogen mening, så kan det godt være man 
skal overveje at lade være med at tage en gymnasial uddannel-
se og så gå en anden vej og tage en erhvervsuddannelse … der 
er ikke noget ved at tage en gymnasial uddannelse bare for at 
tage en gymnasial uddannelse. Man skal gerne kunne bruge 
den til et eller andet’. 

De aftaler i slutningen af samtalen at tales ved senere.

Villads og jeg taler efterfølgende om vejledningssamtalen mellem 
Thomas og Villads. Jeg siger til Villads, at jeg synes, det lyder 
som om, at Thomas efterlyser hjælp til at finde ud af, hvad han 
kan bruge en studentereksamen til. Villads siger, at Thomas 
egentlig bare skal forholde sig til, om han kan forestille sig at 
læse videre efterfølgende, og at Villads ikke kan vejlede Thomas 
i forhold til, hvad han kan bruge en studentereksamen til. Villads 
siger, at han ikke har overblik over alle de uddannelsesmulig-
heder, som en studentereksamen giver. Han kan tegne nogle 
linjer, men ikke bidrage med fuldt overblik. Det er Studievalg, 
der har det overblik. Villads siger endvidere, at Ungdommens 
Uddannelsesvejledning ifølge loven ikke skal vejlede til de vi-
deregående uddannelser, men at han synes, at det vil være meget 
relevant, hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studie-
valg indgår i et samarbejde.

Her træder et paradoks tydeligt frem i vejledningen. Thomas har et 
ønske om at bevæge sig i en retning, som jeg, med afsæt i Thomas 
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fortælling – et førstepersonsperspektiv – vil karakterisere som udvi-
dende. Han efterspørger vejleders hjælp til at gøre denne retning 
tydeligere i form af øget indsigt i de videregående uddannelser og 
finde ud af, hvad der kunne være noget for ham. Netop fordi stx 
giver adgang til mange uddannelser, så oplever Thomas det vanske-
ligt og uoverskueligt at skabe sig denne indsigt. En indsigt der po-
tentielt kunne hjælpe ham til at begrunde og reflektere yderligere 
over sit ønske om at tage en stx. Vejleder mener også, at den ønskede 
retning skal fremstå tydeligere for Thomas, og opfordrer ham til at 
finde ud af, hvad han vil bruge en stx til og siger endvidere, at det, 
Thomas egentlig skal afgøre er, om han vil læse videre i to til syv år. 
Det, at de videregående uddannelser er så mange, og at vejledningen 
til dem organisatorisk hører under Studievalg, er også årsag til, at 
Villads oplever, at det i vejledningssamtaler vil være for stor en opgave 
at hjælpe Thomas til øget indsigt. Det overlades således til Thomas 
selv og eventuelt hans familie at skabe sig den indsigt, der kunne 
bidrage til en øget viden om og refleksion over muligheder og udpege 
en retning.

Analysen viser, at den betingelse, som den aktuelle opdeling af 
vejledningssystemet udgør, får indflydelse på, hvad vejleder oplever 
er UU-vejledningens, og dermed hans, opgave. Opdelingen har 
betydning for de handlemuligheder, vejlederen oplever at have, og 
skaber det dilemma for vejleder, at denne ikke kan hjælpe Thomas 
til at få den øgede indsigt i de videregående uddannelser, som vej-
leder selv efterspørger, at Thomas får. En indsigt som vejleder i 
samtalen selv fremhæver som vigtig for, at Thomas kan træffe en 
beslutning om stx på et mere kvalificeret grundlag. Dette bliver 
omvendt en betingelse for Thomas, der ikke får den hjælp til at skabe 
sig øget indsigt, som han efterspørger og oplever at have brug for, 
for at reflektere over sine ønsker og kvalificere sit valg af ungdoms-
uddannelse.

Af indholdsreviewet i kapitel 1 fremgår det, at undersøgelser i pro-
blemkategorien Organisering og samarbejde mellem systemer bl.a. 
har haft fokus på, om vejledningsindsatsen fulgte lovgrundlaget også 
med hensyn til fordeling af opgaverne. Rambøll finder eksempelvis 
et overlap mellem overgangs- og gennemførelsesvejledning og pro-
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blematiserer dette. Rambøll foreslår, at overlappet reduceres ved, at 
Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke tilbyder ’vejledning 
udenfor deres ansvarsområde’ (Rambøll, 2008, s. 63). Lovgivningen 
og forskellige undersøgelser i perioden, inkl. de problemrepræsen-
tationer de formulerer, de konklusioner og anbefalinger der drages 
er en del af den overordnede kontekst for vejledning og som fx Villads’ 
vejledning af Thomas indgår i, spiller sammen med og påvirkes af. 
Ovenstående analyse rejser nogle spørgsmål om den opdeling af 
vejledningssystemet, som findes i Danmark, og hvordan dette kan 
få betydning for, hvordan unges lærings- og valgprocesser understøt-
tes i vejledningen. Jeg vil her ikke yderligere udfolde diskussionen 
om et opdelt vejledningssystem. 

Jeg vil vende tilbage til, at Thomas, der ikke umiddelbart vurderes at 
være parat til stx, bedes om at begrunde sit uddannelsesvalg i form 
af en tilkendegivelse af, hvad han vil bruge uddannelsen til på sigt 
– noget som flere unge, også unge der er vurderet uddannelsespa-
rate, i øvrigt har vanskeligt ved; jf. fx Katznelson og Lundby, som 
finder, at en del gymnasieelever oplever at have brug for hjælp til 
øget indsigt i og refleksion over uddannelsesvalg i forlængelse af en 
gymnasial uddannelse (Katznelson & Lundby, 2015).

Det er et centralt aspekt af vejledning at understøtte den vejledtes 
refleksion over de valg, denne står overfor, jf. fx (Rådet for den 
Europæiske Union, 2008). Med denne forståelse kan man argumen-
tere for, at det er relevant, at vejleder opfordrer Thomas til at finde 
ud af, hvad han vil bruge en stx til. Som det fremgår af analyserne 
tidligere i kapitlet, stilles mange af de unge i de to klasser, jeg følger, 
ikke spørgsmålet om deres begrundelser for valg af ungdomsuddan-
nelse og får ikke lejlighed til at drøfte det med vejleder, selvom nogle 
af dem ønsker det.

Det ses, at der i vejledningen og i samtaler mellem vejleder og 
klasselærer kommer forventninger til udtryk omkring, hvad der er 
legitime grunde til at ville eller ikke at ville en uddannelse – uddan-
nelse skal villes på særlige måder. Den unges valg er således også 
under vurdering. De betydninger vejleder og lærer tillægger Thomas’ 
begrundelser for sit ønske bliver betingelser for Thomas i den måde 
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han mødes ift. sit ungdomsuddannelsesvalg. Med afsæt i en forstå-
else af at vejledning skal bidrage til refleksion, kunne man argumen-
tere for, at det er positivt, at Thomas bliver bedt om at gøre rede for, 
hvilken uddannelse han vil vælge efter en studentereksamen. Dette 
argument udfordres dog af, at Thomas ’afkræves’ et svar, mens vej-
leder ikke er orienteret mod at hjælpe Thomas til øget indsigt i de 
videregående uddannelser, som han er orienteret mod, og til reflek-
sion over disse – noget som kunne kvalificere hans svar. Det, at 
Thomas ikke er afklaret om, hvad han vil bruge sin studentereksamen 
til, kommer til at indgå som en dimension i vejleder og lærers vur-
dering af relevansen af hans valg af ungdomsuddannelse på en måde, 
som ikke gør sig gældende for unge, der er vurderet uddannelses-
parate.

I loven omkring brobygning og i fagformål for emnet uddannelse og 
job fremgår det nu, at unges uddannelsesvalg skal udfordres (Mini-
steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, n.d.; Undervisnings-
ministeriet, 2017, §1). Kravet er i bekendtgørelse om introduktions-
kurser og brobygning formuleret således ’I både forberedelse og 
efterbehandling skal indgå elementer, der fokuserer på at udfordre 
og forberede elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. 
klasse, således at eleverne kan træffe valg af ungdomsuddannelse 
på et oplyst og kvalificeret grundlag’ (Undervisningsministeriet, 2017, 
§2).

Det er ikke angivet, hvordan udfordring skal forstås – selvom lovens 
fokus på udfordring er tæt forbundet med et politisk ønske om, at 
flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Jeg vil i den sammenhæng 
hente inspiration i begreberne rådighed og handleevne. Rådighed 
over livsbetingelser er knyttet til, at subjektet – her den unge – har 
mulighed for at forholde sig bevidst til sine behov og ønsker og at 
planlægge, hvordan de kan tilfredsstilles og understøttes ’på en sådan 
måde, at de selv bestemmer deres livsbetingelser. Dette i stedet for 
at de umiddelbare forhold i verden bestemmer over dem via deres 
behov’ (Holzkamp-Osterkamp, 2012, s. 112). Subjektets bestræbel-
se på udvidet rådighed over livsbetingelser nødvendiggør, at subjek-
tet afklarer egne interesser og behov. Handleevne forudsætter, at 
man har indflydelses- og beslutningsmuligheder (Osterkamp, 2000, 
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s. 9-10). Med denne inspiration vil jeg foreslå at forstå udfordring 
som forbundet med, at den unge får et udvidet kendskab til arbejdets 
og uddannelsernes verden, til forskellige værdier, måder at leve på 
osv., oplever at flere muligheder reelt er en mulighed for dem, kommer 
til at reflektere over sig selv på nye måde i forhold hertil og får 
grundlag for at handle.

Jeg vil perspektivere vejledningen af Thomas i lyset af ’udfordring af 
uddannelsesvalg’. Thomas vil gerne have en studentereksamen, og 
herefter vil han gerne noget, som han ikke helt ved hvad skal være, 
ud over at det skal være en videregående uddannelse. Thomas ønsker 
at opnå et højere uddannelsesniveau, end der er tradition for i hans 
familie. Jeg forstår Thomas ønske som noget, der kan karakteriseres 
som forbundet til en bestræbelse på udvidet rådighed over livsbe-
tingelser.

I 9. klasse deltager Thomas sammen med resten af klassen i 
uddannelse og job-aktiviteten Skills, ligesom klassen har besøg 
af en lærer fra htx, som giver indsigt i, hvad fagene på htx drejer 
sig om. 

Jeg får ikke kendskab til, at der herudover i vejledningen eller 
i tilknytning til emnet uddannelse og job tilrettelægges aktivi-
teter, der bidrager til, at Thomas får øget indsigt i erhvervs- og 
gymnasiale uddannelser og til de muligheder disse giver.

Med inspiration fra rådighedsbegrebet kunne man inden for ram-
merne af vejledning og emnet uddannelse og job arbejde for, at 
Thomas får flere erfaringer, et mere nuanceret kendskab til de for-
skellige ungdomsuddannelser – erhvervs- og gymnasiale – de mu-
ligheder, de giver og kommer til at reflektere over sig selv på nye 
måder i forhold hertil. Et sådant arbejde kunne pågå i 9. klasse og 
eventuelt i 10. klasse. Dette således, at han får et godt grundlag for 
at træffe en beslutning om en ungdomsuddannelse og handle i forhold 
hertil. Det empiriske materiale indikerer, at vejleder og lærer i højere 
grad har fokus på, at Thomas skal komme til erkendelse af, at en 
erhvervsuddannelse vil være bedst for ham. I afhandlingens diskus-
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sion samler jeg op på forskellig praksis knyttet til udfordring af ud-
dannelsesvalg, som ses af afhandlingens analyser.

Efter analyserne af hvordan vejledning træder frem i samspillet med 
de unge, og af hvordan det for nogle unge får betydning for vejleders 
og lærers vurdering af relevansen af deres valg, hvorvidt den unge 
kan angive, hvad denne vil bruge sin ungdomsuddannelse til, rettes 
blikket nedenfor mod, hvordan vejledningen præsenteres på et 
forældremøde, hvor vejleder deltager.

3 .1 .5 Forældremøde i 9 . klasse
Vibeke, der er vejleder på Mesterholm Skole, kan efter aftale med 
9. klassernes lærere deltage i skoleårets første forældremøde, der 
ligger i september. Vibeke forhandler med lærerne om, hvor meget 
tid hun kan råde over til forældremødet. Udkommet af denne for-
handling bliver, at hun kan få 15 minutter til forældremødet. Neden-
stående sammendrag af mine observationsnoter giver indsigt i for-
ældremødet.

I starten af forældremødet er de to 9. klassers forældre samlet. 
En af klassernes lærere byder velkommen og fortæller om afte-
nens program. Da Vibeke får ordet, præsenterer hun sig, fortæl-
ler om Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvordan Ung-
dommens Uddannelsesvejledning er forankret og om vejlederens 
arbejdsområder, der knytter sig til at hjælpe unge med finde ud 
af, hvad de vil efter skolen. Vibeke præsenterer, hvad der kommer 
til at foregå i vejledningen i 9. klasse. Herefter viser Vibeke en 
oversigt over ungdomsuddannelserne, som hun gennemgår. 
Hun siger i tilknytning hertil, at ’mange af de unge fra Mesterholm 
Skole vælger gymnasiet. Når jeg udfordrer deres valg af gym-
nasiet, er det jo det politisk korrekte at gøre. Der mangler elever 
på erhvervsuddannelserne. Det, vi [vejleder og elever] særligt 
taler om er, om eleverne har tænkt at gå direkte i ungdomsud-
dannelse, på gymnasiet, eller om det er 10. klasse først. Nogle 
af jeres børn overvejer efterskole’. Vibeke fortæller om eftersko-
lernes besøgsdag, og at det er en god idé at besøge efterskoler 
på denne dag. Vibeke fortsætter og fortæller om åbent hus på 
de forskellige uddannelsessteder, at det er en rigtig god idé at 



168

tage hen og besøge nogle steder sammen med sit barn. Hun 
fortæller også, at der er mulighed for at komme i brobygning 
og praktik, og at hun kraftigt vil opfordre til, at de unge benytter 
sig af muligheden. Vibeke fortæller, at hun har givet samme 
opfordring til eleverne. Herefter fortæller Vibeke om uddannel-
sesparathedsvurdering. Endelig viser Vibeke nogle hjemmesider, 
bl.a. ug.dk, som man kan bruge, når man som forælder vil 
hjælpe sit barn til at nå frem til et valg af ungdomsuddannelse. 
Afslutningsvist siger hun, at ’mange ved ikke, hvad de vil efter 
gymnasiet, og det er også helt i orden. Vi taler om, at det så er 
vigtigt at vælge noget, man er god til, da det giver det højeste 
snit’. Vibeke siger tak for nu, og at forældrene er meget velkom-
ne til at henvende sig.

Det fremgår, at Vibeke i sit oplæg præsenterer vejledningens rolle 
som at bidrage til, at unge træffer valg af ungdomsuddannelse. Vibeke 
peger endvidere på forældres mulighed for at hjælpe deres børn i 
afklarings- og valgprocessen. Dette gør hun ved kort at vise forskel-
lige it-værktøjer, som forældrene kan anvende sammen med deres 
børn. I den afsluttende bemærkning om at vælge noget, man er god 
til med henblik på at få det højeste snit, formulerer Vibeke en smal 
kompetencetænkning og et målbart præstationsfokus. 

Af forældremødet fremgår det, at vejledning ikke alene bliver til i 
mødet mellem vejleder, lærer og unge. Vejledningen bliver også til 
i mødet med forældre. I nærværende forskningsprojekt undersøger 
jeg ikke, hvordan vejledningens tilblivelse i samspillet med forældre 
får betydning. Jeg vil derfor nøjes med at nævne, at det er muligt, at 
den måde, vejledningen bliver til på ved møder med forældre, kan 
spille ind i den betydning, unge tillægger vejledningen og deres 
deltagelse i den.

I det empiriske materiale er der eksempler på, at de professionelle 
tillægger vejledning en bredere betydning, end at den skal bidrage 
til, at unge når frem til at træffe et valg af ungdomsuddannelse – at 
vejledningsaktiviteterne også skal bidrage til en bredere udforsk-
ningsproces og læring om uddannelse, arbejde og sig selv. 
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Først et uddrag af observationsnoterne som et eksempel på hvordan 
sådanne betydninger af vejledningsaktiviteter italesættes over for de 
unge.

Klasselærer Karla siger til 9. klasse, at hun og vejleder har meldt 
klassen til Skills, fordi det er vigtigt, at de lærer erhvervsuddan-
nelserne at kende. Klara fortæller de unge, at hun synes, det er 
vigtigt, at de finder ud af, ’at det ikke er finere at blive student 
end en dygtig håndværker’. 

Jeg forstår klasselærer og vejleders begrundelser for, at eleverne skal 
deltage i Skills som knyttet til et ønske om at understøtte, at unge får 
kendskab til, hvilke uddannelser og jobområder der findes, og til 
hvad forskellige uddannelser og job indebærer. Dette for at skabe et 
grundlag for, at den enkelte unge kan træffe et velfunderet og reflek-
teret uddannelsesvalg baseret på kendskab til de aktuelle uddannel-
sesmuligheder. Jeg forstår også klasselærer og vejleders begrundelser 
som knyttet til et ønske om, at unge forstår, at alle uddannelser og 
job, hvor der hér særligt er fokus på erhvervsuddannelserne, bidra-
ger til vores fælles samfund og må respekteres. For at statusforskelle 
mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser kan reduceres, kræver 
det efter Klara og Villads’ mening, at de unge rent faktisk har kendskab 
til erhvervsuddannelserne. Kendskab til erhvervsuddannelserne er i 
dette perspektiv således vigtigt også for unge, som ikke påtænker at 
vælge en erhvervsuddannelse.

Vibeke besøger 9. klasse på Mesterholm Skole for en kort kol-
lektiv vejledning om muligheden for brobygning og praktik. 
Hun fortæller klassen om, at der er mulighed for at komme i 
brobygning og praktik, hvad de kan vælge imellem, og om at 
de selv kan arrangere en praktik. Hun opfordrer de unge til at 
deltage. Desuden fortæller hun, hvordan tilmelding foregår og 
uddeler tilmeldingsskemaer. 

I kapitel 4 om samarbejde ses, hvordan klasselærer Karen efter denne 
orientering klart sætter rammerne for de unges deltagelse – at delta-
gelse kun er relevant, hvis den unge er uafklaret omkring valg af 
ungdomsuddannelse. Det vender jeg tilbage til.
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I dét UU-center, hvor Mesterholm Skole ligger, har de valgt at 
opfordre alle unge til at deltage i brobygning og praktik i 9. 
klasse.

I UU-centret har de gennem nogle år set en reduktion i antallet 
af unge, der i 9. klasse deltager i brobygning og praktik. Dette 
ser man i UU på med bekymring. Bl.a. diskuteres det til et 
teammøde i UU, hvor Vibeke deltager, og jeg er med som ob-
servatør, hvad begrundelserne kan være for, at et faldende antal 
unge deltager i brobygning og praktik. Det drøftes også, hvordan 
vejlederne kan arbejde for øget deltagelse, især for de uafkla-
rede og ikke-uddannelsesparate unge, men også for andre unge.

Vejlederne, inkl. Vibeke, betragter deltagelse som vigtigt for uafkla-
rede unge, ligesom vejlederne betragter deltagelse som relevant for 
alle de unge ift. at give dem mulighed for at få bredere erfaringer 
med og viden om uddannelser og erhverv.

Selvom vejlederen – her Vibeke – ikke ekspliciterer over for de unge 
(og deres forældre, som det fremgik af forældremødet), hvorfor det 
kan være relevant at deltage i brobygning og praktik af andre grunde 
end med et specifikt fokus på uddannelsesvalg, så illustrerer team-
mødet i UU, at dette ikke er det samme som, at vejleder ikke kan 
tillægge vejledning en bredere betydning end som noget, der primært 
skal bidrage til valg af ungdomsuddannelse.

3 .1 .6 Opsamling i forhold til hvordan vejledning træder frem
Kollektiv vejledning med præsentation af vejlederens opgave, ud-
dannelsessystemet og introduktionskurser, vejledningssamtaler i 
slutningen af 8. eller starten af 9. klasse og vejleders præsentation 
på forældremøder er aktiviteter, som implicit og eksplicit formidler 
vejledningens fokus. De måder, vejlederne agerer og præsenterer 
vejledningen på, og hvad der kan få plads i samtalerne, fx valg af 
ungdomsuddannelse, og hvad der ikke kan få plads, fx hjælp til 
overvejelser over uddannelse efter gymnasial uddannelse, viser de 
unge og deres forældre, hvad der er vejledningens mål, hvad der er 
muligt at tale om i vejledningen, og hvad der betragtes som relevan-
te optagetheder at bringe ind i vejledningen.
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Samlet set indikerer analyserne, at et valgfokus er dominerende, og 
at vejledning i høj grad italesættes som en indsats, som primært skal 
bidrage til, at unge træffer et ungdomsuddannelsesvalg. Et forhold 
som forbinder sig til lovgivningens fokus på uddannelsesvalg. Det 
ses, at ’afklaret’ og ’ikke afklaret’ er stærke kategorier i feltet og i 
vurdering af unge. 

Analyserne viser også, at vejledere, lærere og unge kan have et 
bredere perspektiv på, hvad vejledningen kan bidrage til. Analyser-
ne tegner dog et billede af, at perspektivet om at vejledningsaktivi-
teter kan bidrage på andre måder end primært til uddannelsesvalg 
’oversvømmes’ af et valgfokus.

At vejledning træder frem som en indsats, der primært skal bidrage 
til unges valg af ungdomsuddannelse, skaber nogle problemer for 
vejlederne ift. at begrunde vejledningsaktiviteter, som ikke direkte 
peger hen mod et uddannelsesvalg. Dette er omdrejningspunktet i 
næste afsnit.

3 .1 .7 Fokus på uddannelsesvalg kan skabe vanskeligheder med at 
begrunde vejledningsaktiviteter
Indledningsvist vender jeg tilbage til forældremødet i 9. klasse på 
Mesterholm Skole. Jeg minder om, at vejleder Vibeke opfordrer til, 
at de unge deltager i brobygning eller praktik i 9. klasse, at hun 
præsenter forældrene for en oversigt over ungdomsuddannelserne, 
og at hun i tilknytning hertil siger, at ’mange af de unge fra Mesterholm 
Skole vælger gymnasiet. Når jeg udfordrer deres valg af gymnasiet, 
er det jo det politisk korrekte at gøre. Der mangler elever på erhvervs-
uddannelserne’. 

Allerede samme aften som forældremødet er afholdt, sender Vibeke 
en mail til mig, hvor hun reflekterer over, hvordan hun på foræl-
dremødet omtaler den del af vejledningen, der har fokus på erhvervs-
uddannelserne.

Vibeke skriver: ’En af de bedste ting ved at have dig med, er alle 
de dumme ting, jeg får sagt, som jeg så bagefter må stå til 
regnskab for ved selvrefleksion. I aften var det erhvervsuddan-
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nelserne og noget med politisk korrekthed, jeg fik rodet mig ud 
i. Jeg synes altid, det er svært at fortælle om erhvervsuddannel-
serne til forældre, hvis unge i meget høj grad skal på gymnasi-
et. Især, når jeg har så kort tid. Men det, jeg fik sagt i aften, var 
ikke heldigt. Det er meget tankevækkende, at jeg kommer til at 
please dem eller måske tror, at det er det, jeg skal (for måske at 
vinde dem?). Og jeg gad vide, om det bare var mig, der opfat-
tede det sådan, eller andre også fik en fornemmelse af, at jeg 
ikke bruger meget tid på at snakke EUD-området, hvilket måske 
er rigtigt nok’.

Vibeke oplever, at der er noget, der skurrer til forældremødet, og 
hun bidrager hér med interessante refleksioner over, hvorfor de 
forskellige uddannelser får den plads i vejledningen og italesættes, 
som de gør.

I Vibekes refleksioner henviser hun til, at mange unge i klassen på 
Mesterholm Skole skal på en gymnasial uddannelse. At gymnasiet 
betragtes som det forventede valg i området ses på flere måder i det 
empiriske materiale, eksempelvis:

Klasselærer Karen og Vibeke drøfter til en samtale om eleverne 
én af drengene i klassen. Karen mener, at hf vil være bedre for 
ham end de andre gymnasiale uddannelser, men slutter sin 
refleksion af med at sige: ’men Mesterholm børn har ikke hf 
som en mulighed’. 

Med dette henviser Karen til en implicit uddannelsesdiskurs, som 
hun oplever i området, som handler om, at de fleste forældre vil 
forvente, at deres barn vælger ’det rigtige gymnasium’.

Uddannelsesdiskursen i området ekspliciteres også af unge i klassen.

I et interview i 9. klasse fortæller Ursula mig om de forventnin-
ger, hun oplever til, at hun og de øvrige unge i klassen tager en 
gymnasial uddannelse. Hun fortæller mig, at der i undervisnin-
gen nok mest bliver snakket om det almene gymnasium, og hun 
forklarer, at ’det har jo nok også noget at gøre med, det lyder 
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lidt mærkeligt, men det er jo Mesterholm Skole, og vores for-
ældre har jo alle sammen sådan ret gode uddannelser29 og, ikke 
at det er en dårlig uddannelse, du kan tage inden for en er-
hvervsuddannelse, men det er bare, øh, et pres hjemmefra. Alt 
efter hvilket miljø du kommer fra. Det hér det er jo meget. Det 
er jo elever, der oplever, at forældrene de ligesom siger, altså 
uden at presse eller sådan, men som siger, at vi forventer alli-
gevel, at du går på en [gymnasial og derefter videregående] 
uddannelse, ligeså meget for din egen skyld. For vi vil gerne 
have, at du kommer til, at klare dig lige så godt som os’.

Ursula oplever således også, at der i hendes familie og i området, 
hvor Mesterholm Skole ligger, er en stærk orientering mod de gym-
nasiale uddannelser og videregående uddannelser.

Den stærke diskurs, implicit og eksplicit, i området om at en gym-
nasial uddannelse giver de bedste muligheder for at klare sig godt, 
og dét forhold, at en stor del af de unge konkret også fortsætter på 
en gymnasial uddannelse, ser ud til at have betydning for priorite-
ringen af, hvad der sættes fokus på i vejledningen.

Vibeke har vanskelige betingelser for den kollektive vejledning 
omkring brobygning og praktik i 9. klasse og for orienteringen på 
forældremødet om samme. I daværende lov var det angivet, at 
brobygning og praktik rettede sig mod elever, der var uafklarede om 
uddannelsesvalget efter 9. klasse (Undervisningsministeriet, 2010b). 
Det UU-center, hvor Vibeke er ansat, har en praksis, hvor de opfor-
drer alle 9. klasse elever til at deltage i brobygning og praktik, dels 
som led i en afklaring og dels som et bidrag til en bredere indsigt i 
uddannelser og erhverv. Som tidligere nævnt – og som jeg vender 
tilbage til – betragter klasselæreren deltagelse i aktiviteterne som 
irrelevant, hvis eleven er afklaret. Her er således mange forståelser 
og dagsordener i spil. Vibeke håndterer den modsætningsfyldte 

29  Ursulas vurdering stemmer overens med Profilmodellen på kommuneniveau, 
hvor det ses, at uddannelsesniveauet forstået som andel af voksne med hhv. en vi-
deregående – og en lang videregående uddannelse er høj i dén kommune, hvor 
Mesterholm Skole ligger (Styrelsen for it og læring, 2015).
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opgave på den måde, at hun i klassen og til forældremødet oriente-
rer om, at brobygning og praktik er en mulighed i 9. klasse og op-
fordrer til, at de unge deltager. Hun begrunder ikke, hvorfor det kan 
være relevant at deltage i vejledningsaktiviteter som fx brobygning 
af andre grunde end at nå frem til et valg af ungdomsuddannelse – 
hvorfor det for opdagelsens og læringens skyld kan være relevant at 
bevæge sig nysgerrigt og udforskende, fx i besøg på andre uddan-
nelsesområder, end dem som man selv overvejer eller som ligger i 
nærheden af dem man selv overvejer eller har besluttet sig for. Hun 
begrunder eksempelvis ikke, hvorfor det er relevant at tale om, få 
erfaringer med og reflektere over erhvervsuddannelser, selvom man 
vil på en gymnasial uddannelse. Sådanne begrundelser kunne ek-
sempelvis handle om, at et brobygnings- eller praktikforløb har 
potentiale til at bidrage til, at den unge får større viden om og erfaring 
med uddannelses- og jobmuligheder i Danmark, indsigt i forskellige 
menneskers begrundelser for at synes, at det, de laver, er interessant 
eller det modsatte, og i hvordan tilværelsen kan forme sig i samspil 
med forskellige uddannelser og job. At dette har potentiale til at 
bidrage til en almen indsigt i og refleksion over uddannelsernes og 
arbejdets verden, ligesom det har potentiale til at bidrage til reflek-
sion over egne interesser, ønsker og begrundelser for valg – at udvikle 
standpunkt som en kontinuerlig proces.

Det er en vigtig pointe, at når vejleder ikke ekspliciterer, eller kun 
svagt ekspliciterer over for de unge og deres forældre, hvorfor det 
kan være værdifuldt for de unge at deltage i vejledningsaktiviteter 
ud fra et bredere læringsperspektiv, så bidrager vejleder ikke til at 
udvide et valgfokus og understøtte, at vejledningsaktiviteterne til-
lægges andre former for betydninger, eksempelvis bidrag til aktivt 
medborgerskab og social lighed (Council of the European Union, 
2004) og til, at unge tilegner sig kompetencer, der er væsentlig for 
deres deltagelse i et komplekst uddannelsessystem og et komplekst 
arbejdsmarked.

Analytisk hæfter jeg mig ved, at når vejledning bliver til som noget, 
der primært skal bidrage til, at unge træffer et valg af ungdomsud-
dannelse, og når vejleder fx har vanskeligt ved at formidle andre 
begrundelser for vejledning end som en indsats, der primært er 
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orienteret mod det førstkommende valg, så kan det være vanskeligt 
at begrunde, hvorfor eleverne skal deltage i vejledningsaktiviteter, 
som de ikke vurderer direkte knytter sig til deres valg af ungdoms-
uddannelse. Eksempelvis kan det være vanskeligt at begrunde, hvorfor 
unge skal forholde sig til erhvervsuddannelserne, hvis de er sikre på, 
at de vil på en gymnasial uddannelse, og de er vurderet uddannel-
sesparate hertil og forventes at kunne gennemføre uddannelsen. 
Ligesom det kan være vanskeligt at begrunde, hvorfor eleverne skal 
deltage i vejledningsaktiviteter efter de har valgt en ungdomsuddan-
nelse, som de er vurderet uddannelsesparate til. 

Vibekes refleksioner i forlængelse af forældremødet indikerer, at hun 
kan være nervøs for at komme til fremstå som en, der vil have de 
unge til at vælge noget andet, end de først havde besluttet sig for, jf. 
bl.a. det forhold at mange af unge i klassen allerede i 8. klasse har 
besluttet sig for en gymnasial uddannelse. Vibeke overvejer i tilknyt-
ning hertil om hendes måde at holde oplæg på forældremødet måske 
knytter sig til et ønske om ’at vinde forældrene’. For at retfærdiggø-
re at hun som vejleder nævner erhvervsuddannelserne i en sammen-
hæng, hvor de fleste unge ønsker en gymnasial uddannelse, nævner 
hun ’det politisk korrekte’. Som Vibeke skriver, kan de aktuelle rammer 
i form af den tid, hun kan disponere over, naturligvis også have 
betydning for, hvor nuanceret man har mulighed for at være.

Det er væsentligt at nævne, at det at vejledning bliver til som en 
indsats, der primært retter sig mod unges ungdomsuddannelsesvalg, 
må ses i sammenhæng med lovgivning på området og med den 
samfundsmæssig betingelse, der udgøres af en stærk diskurs om 
vigtigheden af at gå den lige vej, træffe det rigtige valg første gang 
mv. Igennem mange år har der i Danmark været fokus på at bringe 
unge til at træffe ’det rigtige’ uddannelsesvalg første gang, så vi undgår 
dyre ’dobbeltuddannelser’ (DEA, 2013). Ligeledes vil man have de 
unge til at påbegynde deres uddannelse tidligere og færdiggøre 
uddannelsen tidligere, jf. fx (Folketinget, 2013a, 2013b; Regeringen 
(S, R, SF), 2011). Man har senest indført uddannelsesloftet, som 
begrænser mulighederne for at påbegynde en videregående uddan-
nelse på samme eller et lavere niveau seks år efter afslutning af den 
første videregående uddannelse (Uddannelses- og forskningsmini-
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steriet, 2017). Danske unge har i høj grad integreret uddannelse i 
forståelsen af, hvad der er vigtigt. Fx betragter unge i gymnasiet 
uddannelse som afgørende for at få et godt liv (Katznelson & Lundby, 
2015, s. 4), og unge, der er udsatte i overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse, ser uddannelse som en helt nødvendig del af 
deres fremtid (Pless, 2009, s. 182). Disse diskurser får betydning for 
vejleders, unges og forældres forståelse af det, de hører. Et bredere 
fokus på læring om, inkl. refleksion over, uddannelser, arbejde og 
sig selv kan have vanskelige betingelser for at blive hørt. Dette forhold 
gør det måske både endnu vigtigere og endnu vanskeligere for vej-
lederen at eksplicitere andre betydninger af vejledning, end som 
noget, der skal lede direkte mod et valg af ungdomsuddannelse, og 
eksplicitere hvad vejledningsaktiviteter kan bidrage med ud over til 
et specifikt ungdomsuddannelsesvalg?

3.2 Organiseringen af 9. klasse får betydning 
for unges deltagelse i vejledningsaktiviteter
Dette afsnit handler om, hvordan organiseringen af 9. klasse skole-
året ift. aktiviteter som praktik og brobygning bliver en betingelse for 
vejlederen, læreren og unge, og hvordan denne betingelse har 
indflydelse på unges deltagelse i vejledningsaktiviteter. Dette både 
for en ung som aktiviteterne, jf. lovens formål, egentlig er rettet mod, 
og for andre unge. Først minder jeg kort om de lovmæssige rammer 
for brobygning og praktik. Herefter præsenterer jeg to unge, Rigmor 
og Eske, som begge overvejer at deltage i praktik i 9. klasse. De har 
to forskellige afsæt for at ønske at komme i praktik, men deres be-
grundelser for at ende med at fravælge deltagelse i praktik ligner 
hinanden.

Som det tidligere er præsenteret, var brobygning og praktik i 9. klasse 
en mulighed, da feltarbejdet blev gennemført. Brobygning skulle 
tilbydes elever, som er uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. 
klasse, hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurde-
rer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse (Under-
visningsministeriet, 2010b). Brobygning og praktik var på tidspunk-
tet for feltarbejdet således frivilligt men samtidig særlig rettet mod 
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de unge, der vurderes at være uafklarede ift. valg af ungdomsuddan-
nelse. Brobygning og praktik var placeret samtidig med skolens 
undervisning. Se kapitel 1 for lovændringer efter feltarbejdets ophør.

Nedenfor præsenteres uddrag af mine feltnoter. Det ses, hvordan 
organiseringen af 9. klasse bliver en betingelse for og får betydning 
for vejleders og Rigmors arbejde med at udvide Rigmors kendskab 
til uddannelser og erhverv som grundlag for, at hun kan træffe et 
ungdomsuddannelsesvalg.

Rigmor går på Dalestrup Skole. I starten af 9. klasse taler vejle-
der Villads kort med alle eleverne for at undersøge, om de har 
besluttet sig for, hvad de vil efter 9. klasse. Til samtalen med 
Rigmor bliver det klart, at Rigmor regner med at ville i 10. klasse, 
og at hun er meget i tvivl om, hvad hun kunne tænke sig her-
efter. Hun fortæller dog, at hun helst ikke vil noget, hvor der er 
meget teori. Villads siger i forlængelse heraf, at så skal vi prøve 
at kigge på erhvervsuddannelserne. Villads og Rigmor aftaler, 
at de skal have nogle flere samtaler, så de i fællesskab kan 
begynde at finde ud af, hvad Rigmor har lyst til efter 10. klasse. 

Villads ved efter samtaler med klasselærer Klara, at Rigmor er 
fagligt svag, og er socialt isoleret i klassen. 

Til en efterfølgende individuel vejledningssamtale siger Villads 
til Rigmor, at ’det er en god ide at komme i gang med at tænke 
over, hvad du vil efterfølgende, selvom du i første omgang skal 
i 10. klasse. Vi kunne godt prøve at arbejde på, at du kom et 
sted hen i praktik og se hvad der var af muligheder der. Klara 
synes også, det er en god ide, at du kommer i praktik’. Rigmor 
vil gerne i praktik, hun vil rigtig gerne finde ud af, hvad hun vil 
efter 10. klasse. For at finde ud af hvilke områder Rigmor kunne 
tænke sig at komme i praktik indenfor, gennemgår Villads og 
Rigmor i fællesskab de forskellige indgange på erhvervsuddan-
nelserne. For hver indgang spørger Villads Rigmor om, hvilke 
virksomheder hun kender inden for det pågældende område, 
eller om hun kender nogen, der arbejder inden for det pågæl-
dende område. Villads kender lokalområdet og giver også selv 
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eksempler fra Dalestrup og fra byen, hvor Rigmor bor. Nogle 
gange uddyber Villads, hvad man laver inden for de erhverv, de 
taler om. Ift. hver indgang og erhverv taler de om, hvorvidt 
Rigmor kunne tænke sig en praktik inden for nogen af disse 
områder. På den måde inkluderes nogle områder, og andre 
fravælges som mulige praktikområder.

Villads spørger Rigmor, om hun har eftermiddagsarbejde. Hun 
fortæller, at hun gør rent i et privat hjem. Villads spørger til, 
hvilke dage hun gør rent, så praktikken kan tilrettelægges, så 
den ikke ramler sammen med Rigmors arbejde. Han fortæller 
også, at der er forskellige muligheder for praktik. En hel uge 
eller enkeltdagspraktik hvor Rigmor kommer i virksomheden 
en dag om ugen i periode ’Det tilrettelægger vi efter, hvordan 
det passer med dig og dit skema og så også efter den virksomhed, 
du skal hen i’. Villads siger også, at han i første omgang vil prøve 
at finde en praktikplads til Rigmor i nærheden af, hvor hun bor, 
så hun ikke skal bruge så meget tid på transport. Det synes 
Rigmor lyder godt.

I en senere vejledningssamtale fortæller Rigmor Villads, at hun 
er i tvivl om det med praktik. Hun vil gerne se tiden an. Hun er 
kommet til at tænke på, at hun ikke helt ved, om hun vil i praktik, 
fordi hun så går glip af noget af det faglige, som hun netop har 
svært ved. Hun er bange for, at hun ikke kan følge med igen i 
skolen, når hun kommer tilbage fra praktik. Hun synes, det er 
vanskeligt nok i forvejen. Villads siger til Rigmor, at han godt 
kan forstå hendes overvejelser, og at hun har mulighed for at 
komme i praktik senere, hvis hun skulle ønske det.

Villads arbejder for at hjælpe Rigmor til at begynde at orientere sig 
i og færdes i de omgivelser, hun oplever, at hun kender alt for lidt 
til, og som Villads ved, hun snart bliver skubbet ud i – med Ingolds 
beboerperspektiv at hjælpe Rigmor til at flytte ind og bebo den 
omverden, hun snart står overfor at skulle møde (Tanggaard & Szu-
levicz, 2013, s. 73). For at ruste Rigmor til denne bevægelse foreslår 
han hende, at de begynder orienteringsarbejdet i 9. klasse frem for 
at vente til 10. klasse. I denne sammenhæng bringer han muligheden 
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for praktik i spil, således at Rigmor kan gøre sig nogle erfaringer 
inden for et af de områder, hun har peget ud som mest interessante. 
Det fremgår også, hvordan Villads indtænker Rigmors daglige livs-
førelse og tager højde for, at praktikken skal tilrettelægges, så den 
ikke kommer til at karambolere med Rigmors fritidsjob. Villads for-
tæller endvidere Rigmor, at Klara vil støtte op om en eventuel praktik. 
Dette kan også betragtes som et bidrag til livsførelse i form af hjælp 
til Rigmor med at forene forskellige og modstridende krav. 

Villads er således opmærksom på at finde en praktik, som giver 
mening for Rigmor, og på Rigmors daglige livsførelse, ligesom han 
samarbejder med klasselæreren. Trods dette kolliderer det forhold, 
at praktikken ligger samtidig med skoleundervisningen, alligevel med 
Rigmors nervøsitet for ikke at kunne følge med i skolen, og hun ender 
med at beslutte sig for ikke at ville i praktik. Det vender jeg tilbage 
til efter nedenstående præsentation af, hvordan organiseringen af 9. 
klasse får betydning for en anden ungs deltagelse i praktik. 

Eske går i 9. klasse på Mesterholm Skole. Han ønsker at påbe-
gynde en gymnasial uddannelse efter 9. klasse og er vurderet 
uddannelsesparat hertil. Både vejleder, lærer og Eske selv vur-
derer, at han har stærke faglige, sociale og personlige forudsæt-
ninger ift. at gennemføre en gymnasial uddannelse. Eske for-
tæller mig, at han ligesom altid har vidst, at han skulle have en 
gymnasial uddannelse. Han vil gerne i praktik – dette i forlæn-
gelse af vejleders opfordring til hele klassen om at deltage i 
praktik eller brobygning, så han kan få mere kendskab til arbej-
det som farmaceut, som han overvejer at uddanne sig til og 
komme til at arbejde med på sigt.

Når jeg besøger den klasse, hvor Eske går, henvender han sig 
et par gange til mig for at tale om muligheder for at komme i 
praktik. Det drøfter vi. Eske fortæller mig en dag, at han har 
fundet ud af, at han muligvis kan komme i praktik hos en ven-
indes far, som arbejder som farmaceut. Eske kommer dog ikke 
i praktik. Da jeg senere i 9. klasse interviewer Eske, spørger jeg 
til dette. 
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Eske fortæller: ’Ja, det var bare mig selv, der ikke henvendte mig. 
Det [praktik] faldt også lige oven i projektopgaven’. Eske for-
tæller videre, at han ville gå glip af en del i skolen og i forskel-
lige fag, hvis han var i praktik i en uge ’Hvis det er en fysik-ke-
mi eller en biologitime, en to-timers undervisning, så vil jeg 
meget nødig gå glip af den undervisning, som kan være grund-
lag for det næste halve år. Hvis du ikke forstår den hér time, så 
kan det være, at du slet ikke kan følge med resten af året, fordi 
det er så grundlæggende. I engelsk er der ligesom ikke noget, 
der er så vitalt for resten af året, hvis du går glip af den under-
visning. Eller idræt eller dansk egentlig heller ikke så meget. 
Det kan også være, at i matematik, at du skal arbejde med et 
eller andet den næste måned, at hvis du så ikke er der den ene 
dag, så kan du slet ikke følge med’. Jeg siger: ’Så hvis du skulle 
i praktik i en uge, så ville du glip af det?’ og Eske svarer ’Så ville 
jeg gå glip af rigtig meget’.

Trods ønsket om praktik vælger Eske at prioritere at deltage i under-
visningen. Dette understøttet af, at hans klasselærer Karen efter 
vejleder Vibekes præsentation af muligheden for brobygning og 
praktik fremhæver, at ’skolen kører videre’ mens brobygning og 
praktik pågår (dette udfolder jeg i kapitel 4). Af Eskes overvejelser 
træder modsætningsfyldte krav frem, som de unge må arrangere sig 
med. Dels at blive klogere på det, man påtænker at bruge sin stu-
dentereksamen til, dels prioritering af den faglige undervisning i 9. 
klasse. 

Strukturen i 9. klasse, hvor praktik og brobygning ligger samtidig 
med undervisningen i skolen, bliver en betingelse, der har betydning 
for nogle af de unge ift. deres deltagelse i aktiviteterne. Eske er en 
(meget) uddannelsesparat ung, der har valgt ungdomsuddannelse, 
og som har planer om, hvilken videregående uddannelse han vil 
vælge på sigt. Rigmor er meget i tvivl om, hvilken ungdomsuddan-
nelse, hun skal vælge og vurderes af vejleder som at have brug for 
en særlig vejledningsindsats. Begge unge er orienterede mod at få 
større viden om og flere erfaringer med uddannelser og job. Rigmor, 
fordi det kan hjælpe hende med at finde ud af, hvilken eud hun kan 
vælge, og Eske fordi han gerne vil vide mere om et erhverv, han 
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specifikt overvejer. For begge unge gør det sig gældende, at de 
vurderer muligheden for praktik som meningsfuld ind i egen orien-
teringsproces, og at de fravælger deltagelse i aktiviteten med ens 
begrundelser: for begge er det et anliggende at undgå ’at gå glip af 
noget fagligt’ i skolen – både for Eske som fagligt er meget stærk, og 
for Rigmor som fagligt er svag. For begge støder dette anliggende 
sammen med et andet anliggende, som handler om at orientere sig 
i det landskab, de skal bevæge sig ud i efter skolen – både lige efter 
grundskolen og på sigt. De unges engagementer er således af samme 
karakter, og for begge fremstår dét ’at gå glip af noget fagligt’ som 
det mest dominerende eller bekymringsvækkende.

Analyserne viser, at unge kan opleve vejledningsaktiviteter som meget 
meningsfulde og alligevel fravælge at deltage, fordi der er forskelli-
ge engagementer, der må afvejes ift. hinanden, og der må prioriteres. 
Der tegner sig et billede af, at håndteringen af det forhold, at 9. klasse 
er organiseret således, at aktiviteter som undervisning og praktik 
ligger samtidig, individualiseres. Den enkelte unge og dennes familie 
må gøre op med sig selv, hvordan de vil prioritere.

Det er værd at bemærke, at erhvervspraktik tidligere har været langt 
mere prioriteret mange steder med fx hele klassen i praktik samtidig 
(Plant, 2011), ligesom nogle skoler fortsat prioriterer praktik for hele 
klassen i samme tidsrum. Med en sådan organisering og prioritering 
var/er det at gå glip af undervisning, der er placeret samtidig med 
praktik, således ikke en barriere for de unge ift. at deltage i erhvervs-
praktik. 

Med afsæt i en forståelse af, at vejledning primært skal bidrage til, 
at den unge træffer et valg af ungdomsuddannelse, som denne 
vurderes uddannelsesparat til, kunne man have det synspunkt, at der 
kun er grund til at beklage, at organisering af 9. klasse fremtræder 
som en barriere for Rigmor ift. at deltage i praktik. Og at der ikke er 
grund til at beklage, at organiseringen fremtræder som en barriere 
ift. Eskes deltagelse i praktik. Dette fordi praktik potentielt kunne 
bidrage til, at Rigmor træffer et valg af ungdomsuddannelse, mens 
Eske allerede har truffet et valg af ungdomsuddannelse, som han er 
uddannelsesparat til, ligesom han er godt i gang med overvejelser 
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over videregående uddannelse og arbejde. Nedenfor vil jeg udfordre 
dette perspektiv – at det er tilstrækkeligt, at vejledningsaktiviteter i 
grundskolen bidrager til, at de unge vælger en ungdomsuddannelse, 
som de er uddannelsesparate til. Jeg vil argumentere for, at det er 
oplagt, at udnytte potentialerne i vejledningsaktiviteterne langt bedre 
end i dag. Også for unge som Eske, der har valgt en ungdomsuddan-
nelse, som de er uddannelsesparate til. 

Eske fortæller mig i interviewet, at han altid har vidst, at han skulle 
have en gymnasial uddannelse. Det, at Eske ikke kommer i erhvervs-
praktik og udforsker det erhverv, han overvejer, får tilsyneladende 
ikke betydning for hans valg af ungdomsuddannelse eller for hans 
overvejelser omkring, hvorvidt en gymnasial uddannelse er relevant 
for ham. Men det er sandsynligt, at en udforskning kunne bidrage til 
en øget viden og til at kvalificere hans refleksion ift. de senere valg 
og overgange i uddannelsessystemet, som han skal håndtere efter 
sin studentereksamen. 

Katznelson og Lundby evaluerer forsøg med karrierelæring i gym-
nasiet. De finder bl.a., at progressionen i elevernes karrierekompe-
tencer30 i løbet af gymnasietiden ’ikke alene er meget lille, men at 
der også i mange tilfælde synes at være en negativ progression udvist 
gennem elevernes manglende ressourcer i forhold til at håndtere 
processen’ (Katznelson & Lundby, 2015, s. 10), ligesom en stor andel 
af eleverne på sidste årgang giver udtryk for tvivl ift. uddannelse 
(Katznelson & Lundby, 2015, s. 9). Dette indikerer, at Eske og andre 
unge ikke nødvendigvis udvikler en øget karrierekompetence i løbet 
af gymnasiet. Dette forhold forstærker et argument om, at det ikke 
kun er ift. unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate eller som 
vurderes at have behov for en særlig vejledningsindsats for at kunne 
træffe et valg af en ungdomsuddannelse, at det er centralt at udnytte 
de potentialer, der er i vejledningsaktiviteter i grundskolen. Også for 
unge som Eske, der er vurderet uddannelsesparat og som har valgt 
en ungdomsuddannelse, han sandsynligvis gennemfører, er det 

30  Karrierekompetencer defineres i rapporten som ’kompetencen til at forstå sig selv, 
udforske livet og håndtere læring og arbejde i forandringer og overgange’ (Katznelson 
& Lundby, 2015, s. 8).
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centralt, at vejledning bidrager ud over valg af ungdomsuddannelse. 
Disse perspektiver følger jeg op på senere.

At det ikke er alle unge, der fravælger praktik, ses af det nedenstå-
ende, som omhandler vejledernes arbejde med unge, der, som fx 
også Rigmor, kan have brug for en særlig vejledningsindsats.

3.3 Støtte til unge, der er vurderet ikke-
uddannelsesparate, er meget forskellig
I vejledningsloven er det som tidligere nævnt angivet, at vejledningen 
skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig 
gavn for den enkelte og for samfundet, og at vejledning skal målret-
tes unge ’som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få 
vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ud-
dannelse eller vælge et erhverv’ (Undervisningsministeriet, 2010a, 
§1). Kravet om prioritering af ressourcerne og målretning af vejled-
ningsindsatsen er en betingelse for vejledernes arbejde. Vejlederne 
må håndtere den indbyggede uklarhed og usikkerhed, som er knyttet 
til at forebygge uforudsigelige eventuelle vanskeligheder senere i 
livet. 

Analyserne af de nedenstående uddrag af min feltdagbog tegner et 
billede af, at bl.a. den betingelse, som loven udgør, tillægges for-
skellige betydninger af vejlederne og lærerne.

Louise er en ung, som vejleder og lærere fra starten af 9. klasse 
har særligt fokus på, fordi de er bekymrede for hendes person-
lige og sociale udvikling. De vurderer, at hun ikke er uddannel-
sesparat. Bl.a. mangler hun initiativ i faglige sammenhænge og 
svarer primært med enkelt-ord. Klasselærer Klara siger til et 
møde i starten af skoleåret til Villads, at hun ikke mener, ’at 
Louise er ubegavet, men når det kommer til at præstere det 
mindste eller tage initiativ, tager hun simpelthen ikke fra’. I mine 
observationer af undervisning ser jeg, at Louise oftest svarer ’det 
ved jeg ikke’, ’ja’ eller ’nej’ med en meget lav stemme, når 
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lærerne henvender sig til hende. Den samme type svar og 
stemmeføring er fremtrædende i vejledningssamtaler. 

Vejleder og klasselærer er enige om, at der i 9. klasse skal gøres 
en særlig indsats for at støtte Louises udvikling, også selvom 
hun skal i 10. klasse. 

Klara indkalder efter aftale med Villads Louises mor og Louise 
til en samtale. Klara fortæller mig, at de til samtalen bl.a. taler 
om, at det er vigtigt, at Louise bliver mere selvstændig. Klara er 
i tvivl om, hvorvidt Louises mor formår at støtte Louise i denne 
retning. Villads undersøger, om der er mulighed for, at Louise 
kan få en mentor. Der er ventetid, så det er ikke en mulighed. 
Vejleder starter et individuelt vejledningsforløb med Louise som 
supplement til de kollektive aktiviteter i klassen.

Klassen er meldt til Skills. En formiddag har klassen besøg af 
Skills Stafetten og arbejder bl.a. med praktiske opgaver. Efter 
Skills-besøget taler Villads med Louise. Han tager afsæt i de 
praktiske aktiviteter og siger til Louise, at han bemærkede, at 
hun flere gange havde rigtig gode ideer til, hvordan de praktiske 
opgaver kunne gribes an. Louise siger næsten uhørligt ja. Villads 
prøver at undersøge, hvordan Louise har det med at gå i skole, 
hvilke fag hun bedst kan lide. Han spørger også ind til Louises 
fritid. Hun siger, at hun tidligere har spillet fodbold, hvilket hun 
ikke gør mere. Villads spørger, om hun kunne tænke sig at komme 
i gang igen. Han fortæller, at der er muligheder for at få hjælp 
til at blive meldt ind og komme i gang igen og sådan noget. 
Louise ved ikke rigtigt, om hun kan tænke sig at spille fodbold. 
Hun ser for det meste film i sin fritid. Villads spørger, hvilke film 
hun godt kan lide. Det ved Louise ikke rigtigt. Villads spørger 
Louise om, hvilken film hun sidst har set. Det ved Louise ikke 
rigtigt.

Det går igen i samtalerne, at Louise siger meget lidt og svarer meget 
lavt. Både ift. åbne og lukkede spørgsmål. 
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Louises stedfar arbejder på en stor virksomhed i nærheden. 
Louise ved ikke, hvad han laver på sit arbejde. Louise fortæller, 
at hendes mor er derhjemme. Louise ved ikke, om hun tidlige-
re har haft et erhvervsarbejde eller har taget en uddannelse.

Villads taler med Louise om, at hun til næste gang, de skal tale 
sammen, skal prøve at overveje et eller andet arbejde, hun synes 
ser spændende eller interessant ud. Bare et eller andet hun 
kommer forbi, der på en eller anden måde ser interessant ud. 
’Så snakker vi om det. Det er fordi, jeg gerne vil have dig i gang 
med at tænke over, hvilke muligheder der er. For vi skal starte 
et eller andet sted, ikke også’. Louise har dog ikke et eksempel 
på et arbejde med næste gang, hun taler med Villads.

Villads fortæller mig efterfølgende, at han vurderer, at Louise 
ikke kender uddannelsessystemet og ikke har gjort sig overve-
jelser over, hvilke forskellige uddannelser og job, der findes. 

Ved en efterfølgende vejledningssamtale taler Villads med Louise 
om muligheden for erhvervspraktik. Villads perspektiverer de 
forskellige praktikmuligheder til uddannelsessystemet. Han 
gennemgår også de forskellige indgange til erhvervsuddannel-
serne og spørger, om der er nogen, Louise synes lyder mere 
spændende end andre. Hun svarer ’noget med dyr og noget 
med børn’. Hun kan ikke rigtig svare på, hvorfor hun synes, det 
lyder tiltalende med en praktik med dyr eller børn. De taler 
videre om muligheden for praktik i landbrug, som dyrepasser 
eller i en daginstitution. Villads siger til Louise, at han tænker 
på, at det kunne være interessant for hende at komme i praktik 
ved en dagplejer, ’Der er der kun én voksen, og så er der måske 
fire børn’. Og han fortæller, at han kender en dagplejer, Sonja, 
der vil være en god praktikvært for Louise, ’Hun er nemlig rigtig 
god til at tage imod praktikanter og hjælpe dig med nogle af de 
ting, du også har brug for at blive bedre til. Fx at sige din mening 
og sådan nogle ting’. Der vil Louise godt hen. Villads ringer til 
Louises mor og taler med hende om praktikforløbet. Villads siger 
endvidere til Louise, at klasselærer Klara også synes, det er en 
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fin ide med praktik, og at han nok skal tale med hende om den 
konkrete praktik.

Villads fortæller mig, at han har erfaring med, at Sonja er rigtig 
god til stille piger og til at få dem i gang. Når børnene sover, 
sidder hun bl.a. og taler en halv times tid med praktikanten. 
Praktik i en børnehave vil efter Villads’ vurdering være for stor 
en udfordring for Louise i første omgang. Hun kan nemt komme 
til at putte sig og blive lidt overset. I samarbejde med Louise og 
dagplejeren finder Villads ud af, hvilken ugedag det passer bedst 
med praktik ift. hvilke fag Louise har i skolen. Villads fortæller 
mig, at han ikke tænker, at praktikken handler om uddannel-
sesafklaring for Louise, men om støtte til personlig og social 
udvikling. 

Villads forsøger undervejs i praktikforløbet at tale med Louise 
om hendes erfaringer i praktikken. Hun svarer dog fortsat kun 
med få ord og meget lavt. Villads samarbejder også med dag-
plejeren om forløbet. En dag skal Sonja eksempelvis til bisæt-
telse og sender en sms til Louise om, at hun ikke kan komme i 
praktik denne dag. Louise svarer ikke på sms’en. Sonja skriver 
til Villads om, at Louise ikke har svaret og beder ham om at 
hjælpe Louise med at få svaret. Det gør Villads. 

Ovenstående viser, hvordan forskellige fagpersoner omkring Louise, 
med afsæt i hendes deltagelse i social praksis og i hverdagens pro-
blemstillinger, hjælper Louise til at gribe disse hensigtsmæssigt an. 
Dette med henblik på at støtte hendes personlige og sociale udvikling. 

Villads taler endvidere med Louise om muligheden for at få et 
fritidsjob. Det vil Louise godt prøve. I kommunen er der en 
fritidsjobkonsulent. Villads orienterer denne om Louise, hvad 
hun har brug for hjælp til osv., og han formidler kontakt mellem 
fritidsjobkonsulenten og Louise. Louise kommer i samarbejde 
med fritidsjobkonsulenten til samtale i et stort varehus. Hun får 
desværre ikke fritidsjobbet. Begrundelsen er, at hun er for stille, 
for usynlig og for fåmælt. 
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Inden jeg går i gang med en mere overordnet analyse af ovenståen-
de, vil jeg opholde mig ved arbejdet for, at Louise kan få et fritidsjob. 
Dette er et eksempel på nogle af de udfordringer vejleder (og lærer, 
ung, forældre mv.) kan møde ift. at understøtte den unges udvikling. 
Louise vurderes at have bruge for at udvikle sig socialt og personligt. 
Derfor kan hun have glæde af et fritidsjob. Hun får ikke fritidsjobbet, 
fordi hun mangler personlige og sociale kompetencer… Forsøget på 
at hjælpe Louise til deltagelse i noget, der kan bidrage til udvidet 
rådighed over livsbetingelser, bidrager i dette tilfælde til (endnu) en 
oplevelse af at være i en marginal position fx ift. klassekammerater, 
hvor mange selv har skaffet sig fritidsjob. Dette kan ses som et ek-
sempel på, hvordan et forsøg på hjælp kan komme til at bekræfte 
afmagt, udpegning og kategorisering som anderledes. At Louise kan 
opleve, at afslaget kan bidrage yderligere til en marginal position, 
er min forståelse, da jeg ikke har haft samtaler med Louise, der kan 
underbygge denne.

Vejleder arbejder på forskellig måde for at få indsigt i Louises per-
spektiver og forståelser. Dels med afsæt i praktiske aktiviteter som 
Skills og dels ved samtaler. Trods det, at Villads som nævnt organi-
serer praktiske aktiviteter, der indgår i vejledningsforløbet, indikerer 
analyserne af vejledningsforløbet, at samtaler og det sproglige spiller 
en stor rolle ift. at prøve at få indsigt i Louises perspektiv og forstå-
elser. Det er vanskeligt for Villads at få indsigt i disse og i, hvad Louise 
kan betragte som en relevant udvidelse af sine muligheder. Det er et 
åbent spørgsmål, om Louise har nogle ønsker eller selv har en idé 
om, hvilke retninger hendes ønsker går i.

Trods det at der gennem mange år fx i skoleverdenen har været fokus 
på forskellige læringsstile, jf. fx (Gardner, 2000), så peger analyser-
ne på, at det sproglige spiller en fremtrædende rolle i vurderinger 
og i vejledning. Analyserne henleder opmærksomheden på, at det 
kræver stor kreativitet at gå anderledes til værks i vejledningen end 
at lægge vægt på det sproglige og på de initiativer, den unge tager, 
når vejleder ønsker at få indblik i perspektiver og forståelser. Man 
kan med dette afsæt pege på, at det kan se ud som om, at der er 
blevet skabt et system, hvor det er vanskeligt/vanskeligere at hjælpe/
vejlede unge uden ret mange ord eller initiativ. Man kan måske også 
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pege på, at arbejdet med Louise kan forstås som et eksempel på, at 
der er blevet skabt et system med en individualiserende tilgang, hvor 
den unge – her Louise – ’undersøges for sig’, og hvor hendes betin-
gelser for deltagelse i skolens sociale liv ikke inddrages, ej heller 
hendes grunde til at være tavs. 

For at understøtte at Louise udvikler sig, sætter Villads indsatser i 
værk, som han efter sit bedste faglige skøn mener kan bidrage udvi-
dende ift. Louises udvikling, fx praktik. Dette med afsæt i en forstå-
else af, at Louise kan have glæde af at få erfaringer fra deltagelse i 
andre handlesammenhænge. Dette peger på handletvang i praksis. 
Tiden går, og Louise bliver på et tidspunkt færdig med 9. klasse og 
skal videre i 10. klasse, hvorefter hun skal gennemføre en ungdoms-
uddannelse eller alternativt få og varetage et arbejde. Vejleder står 
her i det dilemma, at han på den ene side er orienteret mod at tage 
afsæt i Louises ønsker og forståelser og på den anden side konkret 
må gøre noget for at understøtte en bevægelse hos Louise, også 
selvom hun ikke selv, med de metoder vejleder har til rådighed/
benytter, giver ret meget udtryk for en ønsket retning eller giver udtryk 
for, at hun forholder sig til, hvad Villads foreslår.

Lave skriver om læring som deltagerbaner. Begrebet deltagerbaner 
’udskiller bestemte former for skiftende deltagelse’ og beskriver 
’bevægelse i en retning, mulighederne for at trænge dybere ned, 
blive mere af noget, foretage sig ting anderledes på måder, der 
gradvist ændrer ved, hvordan man er objektivt, hvorledes man forstås 
af andre, og hvorledes man forstår sig selv som et socialt placeret 
socialt subjekt. Deltagerbaner skabes og gøres mulige i igangværen-
de deltagelsesrelationer i praksis’ (Lave, 1999, s. 50). Med Laves 
forståelse af deltagerbaner kan indsatserne omkring Louise forstås 
som et forsøg på at understøtte, at Louise får nogle andre rammer, i 
form af praktik, hvor hun får mulighed for at blive mødt og deltage 
anderledes end i skolen. At Louise får mulighed for at bevæge sig i 
en retning, hvor hun lidt efter lidt kan ’foretage sig ting på anderledes 
måder, der gradvis ændrer ved’, hvordan hun forstås af andre, og 
hvorledes hun forstår sig selv som et socialt placeret subjekt. Mørck 
viser, hvordan en sådan bevægelse er en bevægelse over tid med 
små nøk i én retning og små nøk i anden retning, der over tid kommer 
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til udtryk som ændret deltagelse (Mørck, 2006) – som her, at blive 
mere kommunikerende og rettet.

Når Louise svarer med enstavelsesord i vejledningen, kunne en mulig 
forståelse af det være, at hun er træt af vejlederen og/eller vejlednin-
gen og derfor vælger en strategi om at forholde sig passivt eller ik-
ke-deltagende i vejledningssamtalerne. At Louises måde at deltage 
på nok ikke skal forstås således, kommer fx til udtryk, da jeg inter-
viewer hende i 10. klasse. 

Louise fortæller mig i 10. klasse, stadig med få ord, at hun var 
glad for fx praktikforløbet. Hun synes, det var hyggeligt, og hun 
synes, hun ’blev sådan lidt mere selvstændig, siger noget mere’.

Med afsæt i observationer, vejledningssamtaler og interview i 10. 
klasse vil jeg se Louises deltagelse i vejledningen i sammenhæng 
med, at hun generelt ikke har ret mange ord eller refleksioner ift. 
uddannelse, arbejde, verden, egne ønsker osv. kombineret med, at 
hun oplever sig marginaliseret i klassen, og at hendes opmærksom-
hed er mere bundet i dette end i at udforske og reflektere over ud-
dannelse og erhverv.

Det ses her, at vejleder ser det som en vejlederopgave at bidrage til 
at understøtte den personlige og sociale udvikling hos en elev i 9. 
klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparat. Dette også selvom 
den unge skal i 10. klasse.

Som et andet eksempel på vejleders arbejde med en ung, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparat, vender jeg tilbage til Villads’ arbejde 
med Rigmor, som går i 9. klasse på Dalestrup Skole. Jeg indleder 
med et uddrag af mine observationsnoter, som også indbefatter Louise, 
som vi lige har mødt.

Jeg bemærker tidligt i mit feltarbejde i 9. klasse Rigmor og Louise. 
De er efter min vurdering udgrænset fra det øvrige fællesskab i 
klassen. De sidder for sig selv og taler kun lidt med hinanden. 
Der er ikke nogen af klassekammeraterne, der henvender sig til 
dem i frikvartererne, ligesom de ikke henvender sig til nogen af 
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klassekammeraterne. Der er, så vidt jeg kan se, ikke nogen, der 
er ubehagelige eller lignende over for de to piger, de forekom-
mer ’bare’ usynlige for de andre. I efteråret i 9. klasse starter en 
ny pige i klassen. 

Rigmor fortæller mig til et interview: ’Så kom Alma i klassen. 
Louise og Alma var sammen i projekt, og fra da af var det mere 
og mere kun dem, der var sammen. Jeg gik hen og snakkede 
med Alma nogen gange, når Louise ikke var der, men så til sidst 
gad jeg det ikke mere. Så sagde jeg fra. Efterhånden blev det 
mere Louise, Sofia og Alma, der snakkede sammen. Mig og 
Alma blev sat sammen i gruppe i matematik, og vi var faktisk 
rimelig gode til det, sagde han [matematiklæreren] også. Jeg var 
faktisk glad for at arbejde sammen med Alma, for vi snakkede 
mere sammen. Men efterhånden gik Alma over til Louise og 
Sofia, og så var de tre sammen i stedet for, og så lod de mig 
sidde alene. Så arbejdede jeg alene. Min matematiklærer så det 
efterhånden, så spurgte han mig, om det var okay, at jeg sad 
alene, og så sagde jeg ja, for det havde jeg jo været vant til et 
stykke tid nu. Så hjalp han mig for det meste. Han spurgte også 
Alma, om hun ville sætte sig over til mig, men det gjorde hun 
ikke, det ville hun ikke’.

Rigmor fortæller mig til et senere interview i foråret, at hun får 
det dårligere og dårligere i klassen, og at hun til sidst beslutter 
sig for at skrive til Villads, at hun ’simpelthen har det så skidt’. 
Jeg spørger Rigmor, om hun kan fortælle, hvorfor hun henvend-
te sig til vejlederen frem for fx til sin klasselærer. Hun svarer, at 
’Det var nok nemmere at skrive til Villads end til min lærer. Jeg 
havde svært ved at sige det, jo. Jeg skrev til ham, at jeg gerne 
ville snakke med ham. Det var bare ham, jeg først tænkte på at 
sige det til’. Villads kontakter efter aftale med Rigmor klasselæ-
reren og deltager i en samtale, hvor Rigmor fortæller denne om, 
hvordan hun har det. Rigmor fortæller mig, at hun herefter 
oplever, at lærerne i højere grad inddeler eleverne i grupper 
frem for, at de selv skal finde sammen i arbejdsgrupper. Rigmor 
oplever, at Villads støtter hende resten af skoleåret, bl.a. op mod 
eksamen og i eksamensperioden, ved at han løbende spørger, 
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hvordan det går, og hvordan hun har det, når de mødes på 
skolen, ligesom han nogle gange sender en sms til Rigmor for 
at høre til hende. Rigmor fortæller mig ved geninterview i 10. 
klasse, at det betød meget for hende. 

Ingen af de to vejledere italesætter, i de samtaler vi har, social støtte 
i grundskolen som den ovenfor beskrevne som en del af deres vej-
lederopgave. Det fremgår dog, at fx Villads påtager sig opgaven, da 
Rigmor henvender sig til ham, og hjælper hende med at rette hen-
vendelse til sin lærer og følger op med støtte resten af skoleåret. 
Denne støtte former sig også som støtte i overgangen til 10. klasse.

Rigmor skal starte i 10. klasse på et 10. klassecenter. Villads 
foreslår Rigmor og hendes forældre, at han før sommerferien i 
9. klasse arrangerer et møde med Rigmors kommende klasse-
lærer på 10. klassecentret. Villads fortæller mig, at hans hensigt 
med mødet er at understøtte, at Rigmor får en god start i 10. 
klasse, bl.a. ved at hendes kommende klasselærer får kendskab 
til Rigmor og hendes oplevelser i 9. klasse. Rigmor fortæller mig 
efterfølgende, at hun var rigtig glad for mødet. Villads havde 
præsenteret hende og fortalt om hende på en god måde til 
klasselæreren, synes Rigmor, og hun oplever, at den nye klas-
selærer så bedre kunne støtte hende. Rigmor og hendes foræl-
dre blev også vist rundt på skolen osv. Rigmor begyndte at glæde 
sig til at starte efter sommerferien.

Villads fortæller mig, at for nogle unge arbejder han med en 
skriftlig ’overlevering’ til 10. klasse eller ungdomsuddannelse. 
For nogle unge vurderer han ydermere, at det er hensigtsmæs-
sigt, at dette suppleres med et møde, hvor den unge og dennes 
forældre kan møde lærere og evt. vejleder eller ledelse på den 
nye skole. Dette med henblik på at lære hinanden lidt at kende 
og drøfte forskellige forhold, der kan bidrage til en god start for 
den unge med baggrund i de forskellige deltageres erfaringer.

I vejledningsloven er der som tidligere nævnt et klart fokus på ud-
dannelse og erhverv, idet det overordnede mål for vejledningen er 
at bidrage til valg af uddannelse og erhverv og til, at uddannelse 
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påbegyndes og gennemføres (Undervisningsministeriet, 2010a, kap. 
1). I eksempelvis Norge har vejledning i grundskolen to former: en 
socialpædagogisk del, der skal hjælpe eleverne med personlige, 
sociale og emotionelle problemer, som kan have betydning for 
elevernes faglige læring og sociale trivsel på skolen. Og en del, der 
indbefatter uddannelses- og erhvervsvejledning (Kjærgård et al., 
2016, s. 135). Ud fra den todeling af opgaven, der gør sig gældende 
i Norge, kan Villads’ ovenfor beskrevne indsats ift. Rigmor måske i 
højere grad karakteriseres som en socialpædagogisk indsats end som 
uddannelses- og erhvervsvejledning. I den danske lovgivning for 
vejledning er det som nævnt ikke angivet, at vejledning skal bidrage 
til elevens sociale trivsel i skolen. I loven fremhæves dog, at vejled-
ning skal målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil 
få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en 
uddannelse…’ (Undervisningsministeriet, 2010a, kap. 1). Med dette 
afsæt kan man argumentere for, at Villads’ arbejde er en vigtig del 
af en indsats for at støtte Rigmor i overgangen til 10. klasse, og for 
at hun bliver parat til ungdomsuddannelse. Ud fra dette perspektiv 
bliver Villads’ arbejde et godt eksempel på en helhedsorienteret 
indsats. Hvis en vejleder, fx Villads, valgte at fortolke loven mere 
snævert, kunne man argumentere for, at det at støtte op om Rigmors 
sociale trivsel i klassen falder uden for vejlederens opgave. Det er 
interessant, at Villads’ indsats ift. Rigmor kan begrundes i den aktu-
elle lovgivning, og at man med samme lovgivning i hånden kunne 
argumentere for det modsatte – at indsatsen falder uden for vejleders 
opgave.

Med afsæt i et livsførelsesperspektiv, så tegner Rigmors oplevelser et 
billede af, at fra den unges perspektiv spiller læring, trivsel, sociale 
muligheder, deltagelse, tilhør, personlige perspektiver på fremtiden 
og en selv i forhold til uddannelse og job sammen og kan ikke skilles 
ad.

På Mesterholm Skole er praksis ift. nogle af eleverne, hvor der er 
tvivl om deres uddannelsesparathed, anderledes end på Dalestrup 
Skole. 
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For nogle af de elever, der efter 9. klasse skal i 10. klasse på fx 
efterskole, er der i 9. klasse tvivl om, om de bliver uddannel-
sesparate til den gymnasiale ungdomsuddannelse, de har angivet 
som ønske til vejleder og i deres uddannelsesplan. Fx nævner 
læreren ’den vildeste faglige blokering’ og ’faglig dygtighed men 
kommen for sent hver dag og fuldstændig mangel på struktur’.

Jeg spørger vejleder, om der i 9. klasse sættes noget særligt i 
værk for disse elever med henblik på at understøtte, at de i løbet 
af 10. klasse bliver uddannelsesparate til den gymnasiale ud-
dannelse, som de ønsker. Vejleder fortæller, at det gør der ikke. 
Praksis er i højere grad at lade eleverne udvikle sig ’det de kan 
ved den almindelige skolegang’ i 9. klasse. Og så lade det være 
op til 10. klassecentret eller efterskolen at sætte en særlig indsats 
i værk i 10. klasse, hvis det viser sig nødvendigt. Klasselæreren 
siger eksempelvis til vejleder til et møde midt i 9. klasse, hvor 
de drøfter de forskellige elever, at ’alle dem, vi har noget med, 
de skal på efterskole’.

Analysen henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt, at vejleder, 
grundskolelærer og et eventuelt 10. klassecenter eller efterskole 
arbejder sammen med henblik på at understøtte den unges udvikling. 
Jeg har kun i sparsom grad empirisk materiale, der kan bidrage til 
en analyse af et sådant samarbejde eller mangel på samme.

Analytisk hæfter jeg mig i forlængelse af ovenstående ved, at der er 
meget forskellig praksis ift. unge, der skal i 10. klasse, og som ikke 
vurderes uddannelsesparate i 9. klasse til den ungdomsuddannelse, 
de ønsker, eller ’der er noget med’. Fx om der sættes konkrete tiltag 
i værk i vejledning i 9. klasse med henblik på at støtte den unges 
udvikling, selvom denne skal i 10. klasse, eller om man i højere grad 
ser tiden an og ser, hvor langt den unge kan udvikle sig ved den 
almindelige skolegang. Vejledningspraksis’ forskellighed kommer til 
at stille sig som forskellige betingelser for unge. Dette evt. sådan, at 
unge med lignende problematikker har forskellige muligheder for at 
få vejleders og lærers støtte til og i sin udvikling. 
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3.4 Uddannelseshierarkier og arbejde med at 
bevæge statusforskelle
Observationerne, der inddrages i nærværende afsnit, giver indsigt i, 
hvordan praksis kan udfolde sig i et felt spændt ud mellem politiske 
målsætninger om hvor stor en andel unge, der skal vælge bestemte 
typer uddannelser, antagelser om hvilke typer af ungdomsuddannel-
ser forskellige unge tager, og hvordan sådanne forventninger formid-
les i hverdagslivets praksis. Desuden giver analysen indsigt i frem-
herskende forskelle på, hvor meget status forskellige uddannelser 
tilskrives, hvordan forskellige aktører tillægger statushierarkier be-
tydning og handler i forhold til disse, herunder forsøg på at bevæge 
og udfordre sådanne uddannelsesmæssige statusforskelle.

Først skal vi møde Mikkel, som ønsker en erhvervsuddannelse.

Forventninger til det naturlige valg formidles på daglig basis i 
undervisningen

På Mesterholm Skole er Mikkel den eneste i klassen, der for-
tæller mig, at han overvejer at påbegynde en erhvervsuddan-
nelse. Han fortæller, at han som udgangspunkt havde besluttet 
sig for, at han ville på Strøm, styring og it [en indgang til er-
hvervsuddannelserne] efter 9. klasse. Mikkel er vurderet uddan-
nelsesparat til eud. Vejleder Vibeke tilbyder Mikkel individuel 
vejledning som supplement til den kollektive vejledning. De 
drøfter, at Mikkel ikke har nogle kontakter til en mulig praktik-
plads. De taler også om Mikkels alder, og om at yngre unge som 
Mikkel kan have vanskeligere ved at finde en praktikplads end 
ældre unge, fordi nogle mestre helst vil have lærlinge, der har 
eller snart kan få kørekort. Vibeke fortæller bl.a. om eux31, som 
hun også har præsenteret i den kollektive vejledning. Mikkel 
har ikke tidligere hæftet sig ved eux og fortæller mig i et efter-
følgende interview, at ’jeg var til samtale med Vibeke, og så 
fandt jeg ud af eux. Det er fedt. Det er noget med computer, og 

31  Eux er en erhvervsuddannelse, hvor eleven også har undervisning på gymnasialt 
niveau (A-, B- og C-niveau) i nogle af uddannelsens fag (Undervisningsministeriet, 
2014a).
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så er der noget gymnasie oveni. Det er lige mig. Og fedt at 
komme i gang i stedet for at vente et år [i 10. klasse]. Det er 
super dejligt at have truffet beslutningen’. Mikkel fortæller videre, 
at han synes, at vejledningssamtalerne med Vibeke var meget 
værdifulde og var centrale for hans afklaring.

Mikkel fortæller mig en anden dag, hvad jeg også har hørt flere 
gange i undervisningen, at klassens lærere næsten dagligt siger, 
at ’det her skal I kunne, når I kommer i gymnasiet’. Mikkel 
fortæller videre, at lærerne ofte generelt henviser til, ’når I starter 
på gymnasiet’, mens lærerne aldrig refererer til erhvervsuddan-
nelserne. Mikkel fortæller mig, at han synes, det er lidt træls 
’man føler sig på en måde lidt anderledes’, selvom han glæder 
sig til at starte på den valgte erhvervsuddannelse, som han er 
sikker på ’lige er ham’. 

Mikkels udsagn indikerer, at han oplever sig anderledes og det valgte 
mindre anerkendt af sine lærere end ’gymnasiet’. Det kan opleves 
vanskeligt at være en, der ønsker eller har valgt en erhvervsuddan-
nelse, også selvom det er en eux med fag på gymnasialt niveau, når 
’gymnasiet’ kontinuerligt italesættes som dét, alle gør, og også selvom 
den unge faktisk er glad for sit uddannelsesvalg.

Wikstrand og Lindberg arbejder med normer, som de definerer som 
udtryk for, hvad der betragtes som normalt i samfundet eller i en 
bestemt gruppe – bl.a. med inspiration fra Gottfredsons teori om 
afgrænsninger og kompromisser som finder sted på baggrund af 
socialt konstruerede forståelser (Gottfredson, 1981). Forfatterne 
skriver, at normer kan have den konsekvens, at visse individer eller 
grupper ekskluderes og usynliggøres, ligesom der kan findes erfarin-
ger, som ikke høres. Forfatterne viser, hvordan skolen er en arena for 
både at skabe og reproducere normer, og fremhæver, at dette bl.a. 
sker i vejleders og lærers arbejde gennem subtile processer, som kan 
være vanskelige at få øje på (Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 30-31).

Mikkels fortælling henleder opmærksomheden på det ubemærkede. 
I kulturen i den daglige undervisning time for time, ligesom i vejled-
ningsarbejdet, formidles en lang række underliggende budskaber og 
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forventninger om, hvad unge forventes at vælge – forventninger som 
Mikkel oplever at stå udenfor.

Dette lægger op til en diskussion af samspillet mellem undervisning, 
emnet uddannelse og job og vejledning. Hvis vejleder og lærer ønsker 
at arbejde med unges selvforståelse og syn på det, de deltager i, så 
peger analyserne på, at det er vigtigt at arbejde med, hvad man som 
professionel selv formidler på daglig basis – helt ned i detaljen. Hvis 
den unge fx kontinuerligt hører, at ’det hér er vigtigt, når I kommer 
i gymnasiet’, men det fx ikke nævnes, hvilke krav der er på eud, så 
kan det være vanskeligt for den unge at tro på det, hvis der i vejled-
ningen argumenteres for, at eud er interessante og udfordrende 
uddannelser. Analyserne indikerer, at der kan være meget, der går 
bag om ryggen på lærer og vejleder i det, de formidler, og at det 
kræver kontinuerlig opmærksomhed, hvis fagpersoner som vejleder 
og lærer skal ændre på egne grundlæggende forståelser og hvad de 
kommunikerer.

Det er vigtigt at fremhæve, at Mikkels oplevelse ikke nødvendigvis 
alene knytter sig til de hverdagslige interaktioner med lærernes ita-
lesættelse af de gymnasiale uddannelser og manglende omtale af 
eud. Hans oplevelse kan tillige være forbundet med de uddannel-
seshierarkier, der træder frem i den offentlige diskurs, og med aka-
demisering af folkeskolen.

En undersøgelse fra 2015 viser, at kun 22% af den voksne befolkning 
forbinder erhvervsuddannelser med høj status. De gymnasiale ud-
dannelser har også oplevet et prestigefald, men fx forbinder 52% 
stadig stx med høj status (Egedal, 2015). Journalist og samfundsde-
battør Lars Olsen fremhæver og problematiserer, at de danske ud-
dannelser, også undervisningen i folkeskolen, over tid er blevet mere 
og mere akademiseret med stor vægt på teori og mindre vægt på 
praktiske undersøgelser af verden (Olsen, 2011). Kunov, direktør for 
Danske Erhvervsskoler, fremhæver samme forhold og peger på, at 
politikere og andre meningsdannere særligt har fokus på udvikling 
af boglige kompetencer i folkeskolen, især dansk og matematik, mens 
fag som sløjd og madkundskab tillægges lavere værdi (Kunov, 2013). 
Dette indikerer, at der er et uddannelseshierarki i Danmark, som 
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bl.a. handler om, at det er mere prestigefyldt at tage en gymnasial 
uddannelse end en erhvervsuddannelse. Forhold som disse kan spille 
sammen med lærernes daglige italesættelser af ’gymnasiet’. Ligesom 
de kan spille sammen med, hvad der finder sted i vejledningen, jf. 
fx vejleder Vibekes refleksioner over hvorfor hun ift. unge, hun for-
venter vælger en gymnasial uddannelse, bruger mindre tid på vej-
ledningsaktiviteter omkring eud, og over hendes udsagn om det 
politisk korrekte som forbinder sig med, at Vibeke oplever det van-
skeligt at begrunde over for de pågældende unges forældre, hvorfor 
der bruges tid på eud i vejledningen. Forhold, som i forening kan 
have betydning for Mikkels oplevelse af at være anderledes, og af at 
hans uddannelsesvalg er mindre naturligt og anerkendelsesværdigt 
end hans klassekammeraters.

Mørck beskriver selvforståelse som at ’komme til forståelse med sig 
selv, vi og andre’ og understreger med ’vi-et’ fællesskabers betydning 
(Mørck, 2006, s. 44-46, 262) – et perspektiv på hvordan de omgi-
velser, som Mikkel er en del af, har betydning for hans forståelse af 
sig selv og dermed sine valg. Holzkamp-Osterkamp udfolder, at når 
subjektet forholder sig til behov og ønsker, knytter det sig tæt til en 
emotionel vurdering af forhold i omverdenen. Den emotionelle re-
aktion ’det almene mere eller mindre diffuse ”behag” eller ”ubehag”, 
som udløses af den komplekse situation’ bliver et pejlemærke for, 
hvilke forhold og problemer, der skal sættes spørgsmålstegn ved ift. 
personens samlede situation (Holzkamp-Osterkamp, 2012, s. 113). 
Mikkels ubehag ved at føle sig anderledes og sit valg mindre natur-
ligt og anerkendt end sine klassekammeraters kunne kalde på, at der 
i undervisning og vejledning sættes fokus på at bevæge og udfordre 
uddannelseshierarkier og status. Dette ligger netop vejleder og lærer 
på Dalestrup Skole meget på sinde, som det ses nedenfor.

Arbejde for at nedbryde uddannelseshierarkier – og arbejde med 
rammesætning
I dette afsnit præsenteres vejleder og lærers arbejde med at udfordre 
statushierarkier. Samtidig giver de empiriske observationer indsigt i, 
hvordan aktiviteter i tilknytning til emnet uddannelse og job og 
vejledning rammesættes.
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På Dalestrup Skole arbejder klasselærer Klara og vejleder Villads 
for, at de unge kender til erhvervsuddannelserne og kommer til 
at betragte erhvervsuddannelserne som lige så meget værd som 
de gymnasiale uddannelser. Klara fortæller mig, at hun gerne 
vil gøre op med, at man er finere, hvis man går på gymnasiet, 
end hvis man tager en håndværksuddannelse. Hun fortæller, at 
hun ofte siger til eleverne, at vi har brug for dygtige håndvær-
kere. Bl.a. derfor melder Villads og Klara i fællesskab 9. klasse 
på Dalestrup Skole til at deltage i Skills. Villads og Klara betrag-
ter klassens deltagelse i Skills som en del af emnet uddannelse 
og job. Klara fortæller mig, at hun synes, aktiviteten er vigtig, 
fordi hun ’gerne vil være med til at vende strømmen’ [fra de 
gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne]. Klara for-
tæller, at godt nok er der meget fagligt stof, der skal nås i 9. 
klasse, men hun prioriterer at bruge tid på aktiviteter som fx 
Skills, også fordi de er vigtige for de unge, når de skal forholde 
sig til, hvad de skal, når de skal videre.

Vejleder Villads og klasselærer Klara ønsker at bevæge de betingel-
ser, som udgøres af, at nogle uddannelser og erhverv i Danmark 
anses som mere prestigefyldte end andre – at bevæge forståelsen af, 
at der er legitime grunde til, at eud har lavere status end gymnasia-
le uddannelser.

Dalestrup Skole ligger i et landdistrikt, hvor der er stor afstand til 
større byer. Uddannelsesniveauet i området er væsentligt lavere, end 
det er i det område, hvor fx Mesterholm Skole ligger (Styrelsen for it 
og læring, 2015)32. Vejleder og lærers ambition om at give eleverne 
en forståelse af, at alle uddannelser og erhverv er lige anerkendel-
sesværdige, kan betragtes som et ønske om at understøtte udvidet 
rådighed over livsbetingelser, bl.a. med fokus på de unge, der ikke 
påbegynder en gymnasial uddannelse. Dette i den forstand at de 
unge kommer til at se familiernes uddannelser og job og de uddan-
nelser og job, som de selv eller deres klassekammerater statistisk set 
vil få (jf. at familiebaggrund statistisk set stadig i høj grad spiller en 

32  Denne karakteristik af de to områder er statistisk underbygget.
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rolle for, hvilket uddannelsesniveau den unge opnår (Hansen, 2015; 
Munk, 2009)) som lige så værdifulde som andre uddannelser og job.

Det fokus på at øge erhvervsuddannelsernes status, som Klara og 
Villads giver udtryk for, kan ikke betragtes løsrevet fra de betingelser, 
som diskurser i samfundet og politiske målsætninger udgør. Med et 
sådant afsæt kan vejleder og lærers arbejde forstås som forbundet 
med et politisk fokus på at højne erhvervsuddannelsernes status og 
bringe flere unge ind på erhvervsuddannelserne – et politisk fokus 
der høj grad gjorde sig gældende, mens jeg indsamlede empiri i 
skoleåret 2013/2014, hvor ’Aftale om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser’ blev vedtaget den 24. februar 2014 (Regeringen 
(Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkepar-
ti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, 
2014).

At vejleder og lærers arbejde på Dalestrup Skole for at ændre frem-
herskende normer i tilknytning til uddannelseshierarkier, bl.a. for at 
de unge, der forventeligt påbegynder en erhvervsuddannelse, ikke 
skal opleve sig mindre anerkendte, er relevant ses af Mikkels fortæl-
ling om at føle sig anderledes på en negativ måde, fordi han har valgt 
en erhvervsuddannelse. 

Wikstrand og Lindberg argumenterer for en normkritisk pædagogik, 
som først og fremmest handler om, at fagpersoner bliver bevidst om 
sig selv og de forestillinger og normer, de er bærer af og reproduce-
rer i deres hverdag. Det handler ligeledes om at få øje på og forhol-
de sig til de normer, der findes på eksempelvis skolen, og forstå at 
skolen og den enkelte fagperson er normproducent. Med et norm-
kritisk afsæt er det centralt at overveje, hvem der ekskluderes, og 
hvem der inkluderes ved den aktuelle praksis. Lige såvel som at det 
er vigtigt at være opmærksom på, hvordan skolen skaber og repro-
ducerer normer, så er det også vigtigt at være opmærksom på, hvordan 
normer kan forandres (Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 31-33), hvilket 
netop er det, som Klara og Villads har fokus på i deres begrundelser 
for at melde klassen til at deltage i Skills.
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Efter dette ophold ved vejleder og lærers begrundelser for at melde 
klassen til Skills, kigger jeg nedenfor ind i Skills-aktiviteter for de 
unge i 9. klasse. 

Skills aktiviteter
Først gives en kort oversigt over de Skills-aktiviteter, som 9. klasse 
på Dalestrup Skole deltager i. Herefter følger en forholdsvist udfoldet 
beskrivelse af elevernes deltagelse i Skills, og endelig fremhæver jeg 
analytiske pointer.

Klassen fik som den første del af Skills-forløbet besøg på deres skole 
af Skills Stafetten. Her blev bl.a. afholdt konkurrencer. Der blev 
fundet et vinderhold, som gik videre til semifinalen i SkoleSkills. 

Semifinalen blev afholdt på en erhvervsskole, og fra Dalestrup Skole 
var det de tre elever på vinderholdet, der deltog denne dag. Til 
SkoleSkills-semifinalen var holdet fra Dalestrup Skole et af vinder-
holdene og gik videre til finalen for SkoleSkills. 

Finalen for SkoleSkills blev afholdt i tilknytning til de faglige mester-
skaber i Skills. Afslutningen på årets Skills blev afholdt i et stort 
idræts- og kulturcenter med plads til mange mennesker. Hele klassen 
fra Dalestrup deltog på denne dag ligesom mange andre grundsko-
leklasser fra hele landet. Her blev der afholdt konkurrencer for 
grundskoleeleverne, ligesom de kunne besøge stande, som repræ-
senterede forskellige erhvervsuddannelser. 

Nu præsenteres Skills Stafettens besøg, som jeg observerede det i 9. 
klasse på Dalestrup skole.

Skills Stafetten udgøres af en studievejleder fra eud og en elev 
på grundforløbet. De har ansvaret for de aktiviteter, der skal 
foregå. Villads og Klara prioriterer begge at være til stede. Stu-
dievejlederen fortæller, at de kommer fra erhvervsuddannelsen, 
fortæller lidt om praktisk og boglig begavelse og at eleverne i 
hold skal konkurrere i at løse nogle praktiske opgaver, hvor man 
bruger nogle andre kompetencer end de almindelige skolekom-
petencer. Konkurrencerne går i gang. De opgaver, der konkur-
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reres i, er fx at stable plastickrus i bestemte formationer, lægge 
et stort puslespil, banke træklodser sammen og folde flyttekas-
ser og stable dem. De unge arbejder koncentreret under kon-
kurrencerne. Opgaverne kræver, at de samarbejder. Mens ele-
verne arbejder, går Villads rundt og kigger og taler med 
eleverne. 

Der er pause. Jeg er i klassen sammen med eleverne. Jeg hører 
ikke nogen af eleverne tale om noget, der knytter sig til formid-
dagens aktivitet. 

Efter pausen siger studievejlederen til eleverne, at det var hyg-
geligt at se dem i aktivitet på en anden måde. At se nye sider af 
jer som personer. At opdage, at man kan bruge sig selv på andre 
måder. I har vist andre færdigheder, end I plejer at bruge. Det 
er vigtigt at se andre muligheder, at gribe dem. Vi siger ikke, at 
I skal vælge noget bestemt. Det vigtige er at have hjertet med. 
Hun fortæller lidt om forskellige indgange til eud. Hvis I vælger 
en erhvervsuddannelse, skal I ikke være bange for, om I får 
udfordringer nok. Det gør I. 

Eud-eleven fortæller om sin vej til eud-indgangen Dyr, planter 
og natur, og om hvordan det er at være elev på uddannelsen. 
Villads stiller nogle spørgsmål undervejs, som bidrager til, at 
fortællingen uddybes.

Studievejlederen siger, ’I skal snart til at tage en beslutning. Vælg 
det, der passer jer bedst. Vi har et begreb, uddannelsesparathed 
– man trives, man er omgængelig, man har hjertet med. I er 
velkommen til at ringe, hvis I har spørgsmål. Det er vigtigt at 
blive klogere på noget, inden man træffer et valg. Den form for 
engagement og lyst, I har udvist i dag, er super’. Resultaterne 
af dagens konkurrence præsenteres, og vinderholdet udråbes. 
Nogle af eleverne stiller spørgsmål om præmier. Studievejlede-
ren og eud-eleven siger tak for i dag, og der er frikvarter.

Efter frikvarteret har Villads en kollektiv vejledning for klassen. 
Villads starter med at spørge, ’Hvad synes I om det, I har været 
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med til?’. Mange elever siger, at det var sjovt. Dicte siger, at ’det 
er pisseirriterende, når der er noget, man ikke kan finde ud af. 
Jeg er bare dårlig til at bruge mine hænder’. Villads svarer, at 
det er en anden måde at bruge sine hænder på. En anden måde 
at lære tingene på. I har lært noget om samarbejde. Måske lært, 
hvad man er god til og ikke så god til. Herefter præsenterer 
Villads uddannelsessystemet og taler med klassen om arbejdet 
med uddannelsesplaner.

I løbet af dagen taler jeg med forskellige unge om formiddagens 
aktivitet, om hvad de tænker om aktiviteterne og om deres 
overvejelser i forlængelse af Skills besøget. Dicte synes som 
nævnt, at samarbejdsøvelserne var trælse. De øvrige, jeg taler 
med, siger, at aktiviteterne var sjove, og at det i det hele taget 
var en hyggelig formiddag, fordi de fik lejlighed til at være 
sammen på en anden måde, end de plejer. Et par stykker for-
tæller mig også, at det passede dem rigtig godt, at besøget lå på 
et tidspunkt, hvor de ellers skulle have haft tysk.

Når jeg spørger og taler med de unge om, hvorvidt formiddagen 
fx har givet dem indblik i eud, fået dem til at tænke over nogle 
ting eller der var noget, der havde gjort indtryk på dem, så svarer 
de fleste helt konkret ift. konkurrenceopgaverne, fx at det var 
meget sværere at samle en flyttekasse, end man skulle tro, og 
at det var nogle sjove opgaver. Laurids var den eneste af dem, 
jeg talte med, der fortalte om noget, han havde hæftet sig ved 
ud over, at aktiviteterne var sjove. Han synes, at oplægget om 
eud-elevens vej til Dyr, planter og natur var interessant ’… altså, 
det var nok mere det, han sagde, fordi det var sådan noget 
landbrugs-noget. Det er også det, jeg selv vil. Jeg kunne godt 
tænke mig at komme til at arbejde med dyr. Jeg bor selv på en 
gård, så det er sådan … Det var sådan det dér med, at han selv 
har overvejet landbrugsuddannelsen, fordi det har jeg også 
selv’33. De øvrige unge, som jeg talte med om oplæggene, 
fortalte mig, at de ikke synes, at oplæggene var så relevante, for 
de ville ikke noget med dyr, planter og natur.

33  Dette caseeksempel er også præsenteret i (Skovhus, 2014a).
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Besøget var, som det fremgår, organiseret med praktiske aktiviteter 
kombineret med helt korte oplæg undervejs fra studievejleder og 
eud-eleven. Denne organisering gav eleverne mulighed for en del 
praktisk aktivitet og samarbejde.

Nedenfor præsenteres et uddrag af mine feltnoter omkring 9. klasses 
deltagelse i finalen for SkoleSkills.

SkoleSkills konkurrencerne blandt 9. klasse eleverne bliver 
afholdt i en stor hal kontinuerligt dagen igennem. Konkurren-
cedisciplinerne er eksempelvis flisepuslespil, stable farvede 
bægere, fordele piller i pilleæsker, hamre søm i. I de tilstøden-
de haller er der stande, der præsenterer forskellige erhvervsud-
dannelser, og som de besøgende kan gå rundt til dagen igennem. 
Der er også forskellige konkurrencer blandt eud-elever, som de 
besøgende kan betragte.

Jeg spørger Klara om, hvordan de har forberedt dagen. Klara 
fortæller mig, at de i klassen har været inde på hjemmesiden 
og set, hvad man kan se herhenne. Eleverne har desuden fået 
til opgave, at de i grupper skal vælge to uddannelser, de vil 
undersøge. Klara fortæller, at hun ikke har fulgt op på, om 
eleverne har gjort det. Når jeg spørger eleverne om deres for-
beredelse, fortæller dem, jeg taler med, at det har de ikke lige 
fået gjort.

Jeg følges med en elev, Rigmor, rundt i den hal, hvor eud-stan-
dene er. Rigmor kigger på standene på den måde, at hun kigger, 
mens hun går forbi. Der er mange unge, som jeg vurderer er 9. 
klasse-elever, i hallen, Så vidt jeg kan se, er der ikke så mange 
elever, der taler med ’udstillerne’. De fleste af de samtaler, jeg 
overhører ved standene, handler om de konkurrencer, man kan 
deltage i på standene for at vinde præmier. Og konkret om dét, 
der foregår på standen, fx hvad det er for noget rejerne, som 
serveres til smagsprøve, flamberes i. 

Rigmor og jeg går hen i hallen med 9. klasse-konkurrencerne. 
Vi kan se, at mange af eleverne fra Dalestrup sidder på en af 
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rækkerne, og vi går hen til dem. Jeg sætter mig ved siden af 
Thomas. Jeg spørger, hvad han har lavet i dag. Han fortæller, at 
de mest har været i hallen, hvor 9. klasse konkurrencerne foregår, 
og så har de lige gået en runde i den anden hal. Han gider mest 
at se på de håndværksmæssige fag. De stod lidt og kiggede på 
nogen, der lagde sten og sådan noget. Det var sjovt nok.

Rammesætning
Det første aspekt, jeg vil opholde mig ved, er et didaktisk fokus på 
at understøtte unges refleksion i tilknytning til Skills-aktiviteterne. 
Med afsæt i en forståelse af læring som knyttet til menneskers enga-
gementer og rettetheder og det forhold, at ’en forudsætning for at 
mennesker beskæftiger sig med et problem, er, at de ser det som 
”deres”’ (Axel & Tanggaard, 2010, s. 3) bliver rammesætning af 
vejledningsaktiviteter central. Forberedelse af aktiviteter kan fx bidrage 
til at tydeliggøre, hvilken læring aktiviteten kan bidrage til og til at 
skabe mening og oplevelse af relevans i forhold hertil. For vejleder 
og lærer kræver dette kendskab til den/de unges læringsinteresse – 
noget som vejleder og lærer fx kan samarbejde med unge om at få. 
Forberedelse af aktiviteter knytter an til bearbejdning af aktiviteter, 
eksempelvis med fokus på at understøtte refleksion i tilknytning til 
de erfaringer de unge har gjort. Forberedelse og bearbejdning er 
forbundet til den måde, aktiviteten gennemføres på og til aktivitetens 
indhold. 

De allerfleste af de unge, jeg talte med, synes, at Skills var sjovt. Det, 
at deltagerne oplever læringssituationer som relevante ift. deres til-
værelse, er som nævnt en central dimension i læring (Nielsen, 2008, 
s. 35). For mange af de unge, jeg talte med, knyttede Skills sig til de 
unges engagementer, hvor engagementerne handlede om at have 
det hyggeligt og sjovt med sine klassekammerater.

De indtryk, som mange af de unge fortæller om, ser ud til at dreje 
sig om de konkrete opgaver i konkurrencerne. Det ses, at de fleste 
af de unge, jeg talte med, ikke fortæller mig noget, der kan forstås 
som, at de ser sammenhænge mellem aktiviteterne i Skills og er-
hvervsuddannelserne. For mange unge så konkurrenceaktiviteterne 
ud til at fremstå så abstrakte ift. erhvervsuddannelserne, at de unge 
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ikke forbandt aktiviteterne med eud. Konkurrencerne kom for mange 
unge tilsyneladende til at stå løsrevet som begivenheder, der måske 
nok var sjove, men ikke indgik i andre overvejelser. Ved Skills Sta-
fettens besøg på Dalestrup Skole var der indlagt nogle kortere mundt-
lige oplæg, der kunne bidrage til viden om og refleksion over er-
hvervsuddannelserne. For en del unge gjorde det sig gældende, at 
de ikke fandt oplæggene relevante, fordi de ikke knyttede sig speci-
fikt til nogle af de uddannelser, de overvejede. Enkelte unge, fx 
Laurids, oplevede, at oplæggene bidrog til deres orienteringsproces, 
fordi aktiviteten netop knyttede sig til noget, den unge overvejede. 
Dicte reflekterer i tilknytning til konkurrencerne over sine praktiske 
færdigheder.

De unges fortællinger bidrager med viden om, at selvom de eksem-
pelvis synes, at en aktivitet er sjov, så forbinder den sig ikke nødven-
digvis til deres engagementer i de retninger, som de professionelle, 
her lærer, vejleder, arrangørerne af Skills mv. håber på – i dette til-
fælde bl.a. øget kendskab til erhvervsuddannelserne, afklaring og 
nedbrydelse af statusforskelle mellem erhvervs- og gymnasiale ud-
dannelser.

Inden Skills-finalen har klasselærer Klara lagt op til, at de unge skal 
forberede sig på besøget ved at vælge to uddannelser, de vil under-
søge nærmere. Dette forstår jeg sådan, at hun gerne vil understøtte, 
at besøget bidrager til refleksion og læring om uddannelse og arbejde. 
I Klaras opfordring til forberedelse ligger muligvis en implicit anta-
gelse om, at de unge faktisk er i stand til at undersøge en uddannel-
se og ved, hvad de kan være nysgerrige og undersøgende i forhold 
til.

Vi har tidligere i kapitlet set et eksempel på, jf. vejledningssamtale 
mellem vejleder og Louise, hvordan vejlederen lader aktiviteterne i 
SkoleSkills være afsæt for individuelle vejledningssamtaler med unge, 
som han vurderer har behov for en særlig vejledningsindsats. Sam-
talerne har til formål at hjælpe den unge til at reflektere over nogle 
af de erfaringer, denne har fået ved deltagelse i Skills-aktiviteterne 
og sætte disse i forhold til sig selv og sin egen proces. 
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Af beskrivelsen af Skills Stafettens besøg ses det, at Villads også 
kollektivt med eleverne kort samler op på de aktiviteter, de har 
deltaget i sammen med Skills stafetten. Af mine observationsnoter 
fremgår det, at jeg ikke herudover har observeret eller fik kendskab 
til en didaktisk tilrettelæggelse, der understøttede de unges drøftelse 
af, hvad de så, overvejelser om hvad de kunne lære om uddannelse, 
job og sig selv, deres refleksioner i forlængelse heraf osv. Et perspek-
tiv som jeg heller ikke så træde frem i Skills-aktiviteterne.

Der tegner sig et billede af, at arbejdet med at bevæge uddannelses-
hierarkier i højere grad er orienteret mod at give eleverne nogle 
erfaringer med erhvervsuddannelserne, fx ved deltagelse i Skills, og 
i langt mindre grad orienteret mod en didaktisk tilrettelæggelse der 
støtter elevernes refleksion herover og udvekslinger med hinanden 
og med vejleder og lærer. Når mange af eleverne ikke ser en sam-
menhæng mellem aktiviteterne og eud, er det et åbnet spørgsmål, 
hvorvidt elevernes deltagelse i Skills bidrog til at skabe erfaringer 
med eud. Ligesom det er et åbent spørgsmål, hvorvidt elevernes 
deltagelse i Skills bidrog til den bevægelse af normer og statushie-
rarkier, som egentlig var vejleder og lærers begrundelse for at melde 
klassen til Skills.

Arbejdet med at udfordre uddannelseshierarkier knytter sig til et 
komplekst felt. Skole og vejledning uddanner til et ulige samfund, 
og vejleder og lærer ønsker tilsyneladende her at arbejde for at 
modvirke ulighed og samfundsmæssige forskelle. Det er et interessant 
spørgsmål, om og hvordan et sådant arbejde inddrager perspektiver 
på og lægger op til diskussion af og refleksion over de sociale struk-
turer, fx de forskelle i løn og indflydelse, der aktuelt er i samfundet. 
I mine observationer i tilknytning til emnet uddannelse og job- og 
vejledningsaktiviteter har jeg ikke observeret, at vejleder og lærer 
sammen med eleverne fx har drøftet de statusforskelle mellem ud-
dannelser, job, løn og køn som både vejleder, lærer og elever tilsy-
neladende er opmærksomme på og mærker.

I lyset af rådighedsbegrebet som indbefatter, at mennesker har mu-
lighed for og kan forholde sig bevidst til deres betingelser og har 
indflydelses- og beslutningsmuligheder (Holzkamp-Osterkamp, 2012, 
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s. 112), og i lyset af en forståelse af at mennesker deltager og handler 
sammen og udvikler sig i en kollektiv samfundsmæssig praksis, kan 
det ift. vejleder og lærers ønske om at rokke ved elevernes opfattel-
se af uddannelsers prestige være relevant, at fagpersonerne ud over 
at være optaget af at give unge nogle erfaringer med erhvervsuddan-
nelserne også er optaget af at facilitere, at unge drøfter strukturelle 
forhold med udgangspunkt i deres erfaringer. Eksempelvis kan det i 
vejledningsarbejdet og i skolens undervisning være relevant at faci-
litere processer, hvor unge i fællesskab, og eventuelt sammen med 
vejleder eller lærer, med afsæt i egne og andres erfaringer kan blive 
opmærksomme på, drøfte og reflektere over de uddannelses- og 
jobmæssige krav og forventninger, der gør sig gældende i fx samfund, 
familie, kammeratgruppe, skole og vejledning og udvikle handle-
muligheder i forhold hertil. Eksempelvis kan drøftes, hvordan krav 
eller forventninger til uddannelsesvalg – implicitte og eksplicitte – 
kommer til udtryk i skolen og i familien? Hvad tænker de unge om 
det, og hvordan kan og vil de handle i forhold hertil? Hvilke betyd-
ninger kan det få? Hvordan spiller samfundsmæssige bestræbelser 
på at lede eller styre unges uddannelsesvalg i bestemte retninger 
sammen med at tage udgangspunkt i unges egne perspektiver og 
engagementer?

Dette for at understøtte at unge får indsigt i betingelser, understøtte 
deres muligheder for at forholde sig hertil og handle.

Kan et ønske om normforandring virke fastlåsende for unges 
ønske om bevægelse?
Jeg vil kort vende tilbage til Thomas’ ønske om at tage en stx. Wiks-
trand og Lindberg pointerer, at i et normforandrende arbejde bliver 
det vigtigt at være opmærksom på, om de nye normer virker fastlå-
sende og ekskluderende, nu bare for andre grupper end tidligere 
(Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 35). Også de nye normer skal kigges 
efter under lup. Det empiriske materiale omkring vejledning af Thomas 
ift. hans ønske om at komme på stx kan indikere, at Villads’ og Klaras 
ambition om at rykke ved de betingelser, som uddannelseshierarki-
er udgør, bidrager til, at de kommer til at repræsentere en ny norm, 
som får betydning for den måde, hvorpå Thomas mødes, og for 
hvordan han støttes i at skabe en bevægelse i den retning, han ønsker. 
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Jeg vil karakterisere den nye norm på denne måde: Når gymnasiale 
uddannelser og erhvervsuddannelser er jævnbyrdige forstået på den 
måde, at den ene ikke er mere anerkendelsesværdig end den anden, 
så er der ikke grund til at stræbe efter en gymnasial uddannelse. 
Særligt ikke hvis den ikke ligger lige for i forhold til, at den unge er 
uddannelsesparat, eller hvis en ikke-uddannelsesparat ung ikke er 
sikker på, hvad studentereksamen skal bruge til i form af videregå-
ende uddannelser – ’der er ikke grund til at tage en studentereksamen 
bare for at tage den’, som Villads udtaler.

I dette lys vil jeg henlede opmærksomheden på, at ved Klaras og 
Villads’ arbejde for at understøtte udvidet handleevne/ rådighed over 
livsbetingelser, bl.a. for unge fra hjem uden uddannelsestradition, 
så kan de egentlig komme til at bidrage til, at den retning, som Thomas 
ønsker at bevæge sig i, ikke understøttes. Dette rejser spørgsmålet: 
Kan et forhold som dette komme til at fastholde en ulighed forstået 
på den måde, at det i højere grad kan være unge fra uddannelses-
fremmede hjem, der måske har mindre indsigt i de videregående 
uddannelser, der kommer til at skulle opfylde den politiske målsæt-
ning om, at flere unge skal på erhvervsuddannelserne? Et forhold, 
der kan virke konserverende for uddannelsesmobilitet og de sam-
fundsmæssige dominansforhold. Nærværende kvalitative undersø-
gelse giver anledning til at pege på dette spørgsmål, men kan ikke 
svare på, om det er det, der kommer til at ske. Der må ny forskning 
til omkring effekten af eud-reformen på de unges søgemønstre. Ek-
sempelvis kan man interessere sig for, om der sker et fald i uddan-
nelsesmobiliteten.

Analysen tegner et billede af, at et sammensat og komplekst mønster 
af forhold spiller ind på, hvordan unges ønsker om bevægelser mødes.

Ovennævnte kan også forbindes til vejledningens modsætningsfyld-
te opgaver. Vejleder skal både arbejde for, at den unges valg af ud-
dannelse og erhverv bliver til størst mulig glæde for den enkelte og 
skal understøtte fordelinger så politiske målsætninger nås, fx at der 
skal flere unge på erhvervsuddannelserne, jf. fx (Regeringen (Social-
demokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, So-
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cialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, 
2014).

3.5 Opsamling

Kapitlet giver indsigt i de mange forskellige opgaver, som vejledere 
og lærere har, og i hvordan vejledning praktiseres i samspil med 
skolens undervisning. Med de modsætningsfulde betingelser in mente, 
som gør sig gældende for vejledning (se kapitel 1), er det tydeligt, at 
vejledning i samspil med skolens undervisning udfolder sig som en 
kompleks social praksis med en række modsætninger, som fagper-
soner og unge må håndtere i hverdagens praksis.

Ved at følge vejledningsaktiviteter på tværs af klasser og skoler over 
tid bliver det tydeligt, hvordan målet med vejledning træder frem for 
elever og deres forældre. Vejledning bliver i høj grad til som en 
indsats, der primært skal bidrage til at unge træffer et valg af ung-
domsuddannelse. Dette fokus står stærkt i feltet. Selvom der med 
analyserne også identificeres andre forståelser af, hvad vejledning 
kan bidrage til, fx at vejledning kan bidrage til, at unge får adgang 
til flere erfaringer med uddannelse, arbejde og sig selv og refleksion 
herover, ’oversvømmes’ praksis af et mere funktionalistisk valgfokus. 
Rationalet om at vejledning primært skal bidrage til, at unge træffer 
et valg af ungdomsuddannelse, skaber vanskeligheder for vejledere 
ift. at begrunde, hvorfor det er relevant, at unge deltager i vejled-
ningsaktiviteter, som de unge selv ikke vurderer direkte, peger hen 
mod et valg af ungdomsuddannelse.

Kapitlets analyser viser, at fokus på valg af ungdomsuddannelse står 
stærkt i udpegningen af hvilke unge, der vurderes at have behov for 
en særlig vejledningsindsats. Et forhold, som er forbundet med det 
fokus, der i lovgivningen er på, at vejledningsindsatsen prioriteres 
og målrettes.

Nogle unge efterspørger vejlederens hjælp til at undersøge og re-
flektere over, hvad der uddannelsesmæssigt kunne komme efter en 
gymnasial uddannelse. Kapitlets analyser viser, at vejleder i vid 
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udstrækning ikke går ind i sådanne drøftelser med uddannelsespa-
rate unge. De fleste unge accepterer præmissen om, at vejledningen 
har fokus på valg af ungdomsuddannelse, og at individuelle vejled-
ningsforløb er forbeholdt unge, som har vanskeligt ved at vælge en 
ungdomsuddannelse, eller som ikke er vurderet uddannelsesparat 
til den ønskede uddannelse. 

Thomas bedes dog begrunde sit valg af ungdomsuddannelse ift. 
hvilken videregående uddannelse, han ønsker efterfølgende. Analy-
serne tegner et billede af, at vejlederen samtidig har vanskeligt ved 
at hjælpe ham til større indsigt i de videregående uddannelser – dette 
med henvisning til den organisatoriske opdeling af vejledningssyste-
met i Danmark mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
Studievalg. Dette skaber et paradoks i vejledningen – Thomas bedes 
finde ud af, hvad han vil bruge en studentereksamen til. Det vil han 
gerne finde ud af og efterspørger vejleders hjælp hertil, hvilket vej-
leder ikke kan give ham. Hvordan Thomas kan begrunde sit uddan-
nelsesønske spiller en rolle for den relevans, som vejleder og lærer 
tillægger hans uddannelsesønske. Det ses, hvordan der i vejlednin-
gen og i skolens undervisning på daglig basis formidles normer om, 
hvilke ungdomsuddannelser unge forventes at tage – et forhold som 
spiller sammen med vejleder og lærers vurdering af relevansen af 
Thomas’ ønske om en gymnasial uddannelse. Der tegner sig et billede 
af, at normkritisk arbejde er en meget kompleks størrelse.

Analyserne giver også indsigt i, hvordan samspillet mellem under-
visning og vejledning får betydning for unges deltagelse i vejled-
ningsaktiviteter som erhvervspraktik. Her bliver det bl.a. en pointe, 
at organiseringen af 9. klasse bliver begrundelsen for, at en ung, som 
vejledningsaktiviteten i loven egentlig er rettet mod, fravælger at 
deltage. Endvidere giver analyserne indsigt i, at vejledernes og læ-
rernes praksis er forskellig omkring støtte til unge, der er vurderet 
ikke-uddannelsesparate eller hvor der er tvivl om, hvorvidt de efter 
10. klasse bliver parate til den ungdomsuddannelse, de ønsker. Fx 
om der sættes konkrete tiltag i værk med henblik på at støtte den 
unges udvikling, eller om man i højere grad ser tiden an og ser, hvor 
langt den unge kan udvikle sig ved den almindelige skolegang. 



211

Vejledningspraksissens forskellighed kommer til at stille sig som 
forskellige betingelser for unge.

Endelig viser kapitlets analyser, at unges deltagelse i aktiviteter knyttet 
til vejledning og emnet uddannelse og job ikke nødvendigvis bidra-
ger til refleksion i de retninger, som var vejleder og lærers intentioner 
med aktiviteten.
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4. Samarbejde

Analyserne præsenteret i det foregående kapitel peger på forskellige 
måder ind i samarbejde mellem flere parter. Kapitlet hér sætter fokus 
på samarbejde mellem vejleder og lærer – et spørgsmål som er 
centralt i undersøgelsen af, hvordan vejledning udfolder sig i samspil 
med skolen og dens lærere.

I kapitel 1 er de lovgivningsmæssige rammer for samarbejdet ridset 
op. Jeg vil hér blot minde om, at Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning har ansvar for at varetage vejledningsopgaven i grundskolen, 
hvilket skal ske i samspil med læreren og skolen som sådan. Skolen 
har ansvar for emnet uddannelse og job men skal tilrettelægge un-
dervisningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning, ligesom skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannel-
sesvejledning skal sørge for, at introduktionskurser forberedes og 
efterbehandles i forbindelse med undervisningen på skolen, ligesom 
brobygning i 10. klasse skal indgå i et sammenhængende forløb med, 
hvad der i øvrigt foregår i 10. klasse. 

Teoretisk tager kapitlets analyser afsæt i Axels teoriudvikling og 
begreber omkring samarbejde i lyset af kritisk psykologi. Her bliver 
særligt begreber om den fælles sag, konfliktuel kooperation og praksis 
som en sammensat og modsigelsesfyldt sag centrale (Axel, under 
udgivelse, 2009, 2014). Disse begreber bidrager med perspektiver 
på, hvordan man kan forstå samarbejdet mellem de professionelle, 
som det træder frem i det empiriske materiale, på en anden måde 
end som fx en lineær udmøntning af et årshjul for vejledning. I ka-
pitlet ses, hvordan vejledning bliver til gennem samtaler, overvejel-
ser og konflikter, der får betydning for den konkrete udmøntning. 
Det ses, hvordan vejledning må forstås som en situeret proces, ligesom 
kapitlet giver indsigt i, hvordan der samarbejdes om sammensatte 
sager.
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4.1 Tæt samarbejde – Fælles sager

Jeg vender i første omgang tilbage til nogle af de aspekter omkring 
samarbejde, der kommer til udtryk i nogle af de uddrag af empirien, 
der er analyseret i det foregående kapitel. 

De empiriske eksempler viser, at vejleder Villads og klasselærer Klara 
på Dalestrup Skole arbejder tæt sammen om elevernes deltagelse i 
aktiviteter som fx Skills. Både Villads og Klara synes, at det er betyd-
ningsfuldt, at eleverne kommer i praktik og på brobygning i 9. klasse. 
Det fremgår eksempelvis, at Klara støtter op om, at Villads arbejder 
for at give Rigmor mulighed for at komme i praktik, selvom praktik-
ken som tidligere nævnt er placeret samtidig med skolens undervis-
ning.

Både på Dalestrup og Mesterholm Skole arbejder vejleder og lærere 
sammen om at klarlægge, hvilke unge der har brug for en særlig 
vejledningsindsats. Dette foregår på baggrund af vejleders samtale 
med de unge, lærerens kendskab til de unge og fælles drøftelse 
vejleder og lærer imellem. For alle de unge i de to 9. klasser, jeg har 
fulgt, gjorde det sig gældende, at vejleder og lærere var enige om 
vurderingen af uddannelsesparathed.

Det ses af empirien præsenteret i det foregående kapitel, at sagerne 
rummer modsigelser. Fx den indbyggede modsigelse i betingelsen, 
at undervisning og praktik i 9. klasse er placeret samtidigt. Det ser 
dog ud til, at Klara og Villads har en fælles forståelse af den fælles 
sag som værende det, at Rigmor skal rustes til at træffe et uddannel-
sesvalg, og at de er enige om, at praktik er vigtig. Det ser således ud 
til, at vejleder og lærer har en fælles opfattelse af den sag, som praksis 
drejer sig om og af, hvad samarbejdet går ud på.

Af de uddrag af empirien, som jeg har refereret til ovenfor og af 
mange andre på tværs af det empiriske materiale, ses det, at vejleder 
og lærer i samarbejdet om de fælles sager – trods mere eller mindre 
modsigelsesfyldte – har fælles forståelser af sagen.
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4.2 Modsigelser i strukturen diskuteres ikke 

I det empiriske materiale er der eksempler på, at samarbejdet udfol-
der sig anderledes, end som beskrevet ovenfor. Her bliver Axels 
beskrivelse af samarbejde som konfliktuel kooperation hjælpsom. 
Konfliktuel kooperation netop fordi de fælles sager – det der samar-
bejdes om – er sammensatte og modsigelsesfyldte (Axel, 2009, s. 
98). Med dette perspektiv på samarbejde in mente, vil jeg nu betrag-
te andre dele af det empiriske materiale med fokus på, hvordan 
samarbejde mellem vejleder og lærer udfolder sig. 

Med nedenstående uddrag af mine observationsnoter kigger jeg ind 
i 9. klasse på Mesterholm Skole, hvor vejleder Vibeke orienterer om 
muligheden for praktik og brobygning, og hvor klasselærer Karen 
efterfølgende taler med klassen. Vi skal her se, hvordan den modsi-
gelsesfulde sag træder frem og bemærke, hvad hhv. vejleder og lærer 
siger til klassen.

9. klasse har været i gang med skoleåret i en god uges tid. Vibeke 
fortæller mig, at hun har aftalt med klassens klasselærer Karen, 
at Vibeke besøger klassen for orientering om muligheden for 
brobygning og praktik i 9. klasse. 

Vibeke og jeg banker på døren til 9. klasse og går ind. Vibeke 
siger hej og spørger, om de lige vil gøre det færdig, de er i gang 
med. Karen runder af. Vibeke fortæller, at hun kommer for at 
orientere om, at der er mulighed for at komme i brobygning og 
praktik. Man kan vælge en af de praktikker, som Ungdommens 
Uddannelsesvejledning udbyder, eller lave sin egen praktik. 
Vibeke henviser til, at eleverne har hørt om det tidligere bl.a. 
til samtalerne i 8. klasse. Allerførst siger ingen noget. Så siger 
Ursula, at hun gerne vil have et tilmeldingsskema. Flere andre 
piger beder også om et. Samara sidder bagest i klasse alene ved 
et bord. Hun siger ikke noget. Samara er en pige, som vejleder 
og klasselærer vurderer har brug for en særlig vejledningsindsats. 
Vibeke går hen og giver hende et skema. Vibeke siger, ’er det 
kun en pigeting herinde?’ Nogle drenge beder også om et skema. 
Vibeke fortæller, at hun er på sit kontor hele formiddagen, og 
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at eleverne er velkomne til at komme hen til hende, hvis de har 
nogle spørgsmål eller andet. Hun hænger oversigten over de 
praktikker, som Ungdommens Uddannelsesvejledning udbyder, 
op på opslagstavlen. 

Karen siger, at hun gerne vil tale med Vibeke uden for klassen 
alene. Vibeke og Karen går ud på gangen og lukker døren efter 
sig. Vibeke fortæller mig senere, at læreren ønskede at tale med 
hende om, hvilke planer Vibeke har for vejledning af Samara.

Jeg bliver i klassen. Mange af de unge taler sammen om, hvad 
de gerne vil næste år og om hvorvidt de vil i brobygning og 
praktik. En del taler om brobygning, færre taler om praktik. 

Karen kommer tilbage ind i klassen. Hun siger, ’Jeg kan se, at 
det med brobygning er en pigeting. Men det skal jo ikke være 
fordi, man vil ud og flashe på et eller andet gymnasium, fordi 
der er nogle lækre drenge i 1. og 2 g. Skolen kører jo videre i 
den uge, man er væk. Vi stopper jo ikke med det hele, fordi 
nogen er væk. Men hvis man er i tvivl, skal man selvfølgelig 
gøre det [deltage i brobygning]. Og det er ligesådan med praktik’.

Eske spørger, om der er mulighed for at lægge brobygning eller 
praktik i en uge, hvor man ikke går glip af så meget. Karen siger, 
at det jo ikke skal forstås sådan, at man ikke kan klare at miste 
en uges undervisning. ’Og hvis man er det mindste i tvivl, skal 
man gøre det [tage på brobygning eller i praktik]. Og hvis der 
er mange, der er væk, så skal vi også nok være nænsomme. 
Man skal bare tænke sig godt om i forhold til sit valg’. 

Vi ser her, hvordan læreren i nogen grad advarer mod det, som 
vejleder præsenterer som en mulighed for eleverne. I eksemplet 
bliver modsigelserne i den måde 9. klasse er struktureret på, med 
undervisning og brobygning/praktikforløb der løber samtidig, tyde-
lige. Det ses, hvordan de modsigelser i feltet, som Klara og Villads 
som tidligere nævnt ’kom omkring ved’ får betydning for samarbej-
det mellem vejleder Vibeke og klasselærer Karen, hvor Karen her i 
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nogen udstrækning fraråder eleverne at deltage i det, vejleder præ-
senterer som en mulighed.

Axel skriver, at alt efter hvordan modsigelserne håndteres, kan de 
føre til koordinering af perspektiverne eller konflikter (Axel, 2009, 
s. 98). Det er interessant at bemærke, at læreren ikke siger til vejle-
der, hverken før eller efter vejleders besøg i klassen, at læreren 
oplever, at det er problematisk, hvis eleverne deltager i praktik eller 
brobygning og således går glip af undervisning. Lærer og vejleder 
får således ikke lejlighed til at diskutere problematikken, forskellige 
forståelser, handlegrunde og udvikle en løsning, der opleves hen-
sigtsmæssig set ud fra begges perspektiver – om end en sådan løsning 
ikke kan fjerne den modsigelsesfulde betingelse i loven med aktivi-
teter placeret samtidig. Når lærer og vejleder ikke diskuterer proble-
matikken, åbnes der hverken for koordinering af perspektiver eller 
for synlige konflikter mellem de to parter som repræsentanter for 
modsigelsesfulde interesser, som knytter sig til institutionelle inte-
resser, som i dette tilfælde tilsyneladende opleves at være forskelli-
ge.

Til gengæld kommer konflikterne knyttet til modsigelserne og mellem 
synspunkterne til udtryk i lærerens diskussion med klassen efter 
vejlederens besøg. Dette bl.a. på den måde, at læreren devaluerer 
de grunde, hun antager, at eleverne har for at overveje at deltage i 
brobygning. Dette når hun fx siger, at man ikke kun skal deltage, 
fordi man vil ud at kigge på lækre drenge i gymnasiet.

Vi har i det foregående kapitel set, at Eske har nogle spørgsmål 
omkring uddannelsen og arbejdet som farmaceut, som han gerne vil 
undersøge, men at han fravælger praktik, fordi han ikke vil gå glip 
af undervisningen. Det ses i denne sammenhæng, hvordan de almene 
modsigelser mellem vejledning og skole, som vejleder og lærer i 
ovenstående uddrag af mine observationsnoter ikke tager ansvar for 
at håndtere, bliver et personligt dilemma for Eske omkring, hvordan 
han skal håndtere modsigelsen.

Analysen henleder således opmærksomheden på, at når de profes-
sionelle ikke diskuterer modsigelserne i praksis og fx i fællesskab 
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finder ud af, hvordan disse kan håndteres, så kan konflikterne for-
skydes til de unge. Dette forstået på den måde at det, som i uddraget 
her, overlades til de unge at finde ud af, hvordan de vil håndtere 
modsigelserne. I dette tilfælde om de vil deltage i vejledningsaktivi-
teter eller i undervisning. Det ses, at de unge her lades alene med 
disse overvejelser og afvejninger bl.a. fordi der fx ikke tilrettelægges 
aktiviteter i hverken vejledning eller undervisning, der kan hjælpe 
de unge med at forholde sig til perspektiver for og imod, hjælpe dem 
til indsigt i hvad de kan få ud af at deltage i vejledningsaktiviteterne 
(og undervisning), hjælpe dem til at træffe beslutning om, hvordan 
de vil prioritere forskellige betydningsfulde engagementer, og hvordan 
de vil handle. 

I andre tilfælde bliver modsigelser i praksis ekspliciteret.

4.3 Eksplicitering af modsigelser

Jeg vil nu se på observationer fra et forældremøde på Mesterholm 
Skole. Det er det samme forældremøde, som er præsenteret i kapitel 
3.

Forældremødet er organiseret på den måde, at der de første 30 
minutter er et fælles program for hele årgangens forældre. 
Herefter deles der op klassevis, og den øvrige del af programmet 
foregår i klasserne. Vejleders oplæg er placeret i den del af 
forældremødet, hvor årgangens forældre er samlet. Vejleder 
fortæller bl.a. om uddannelsesparathedsvurdering, der udgøres 
af faglige-, personlige- og sociale forudsætninger. Hun fortæller 
også, at der i forhold til uddannelsesparathed til gymnasiale 
uddannelser ikke er faste karakterkrav, men at det er vigtigt at 
have gode faglige forudsætninger, og at der lægges særlig vægt 
på skriftlig dansk. Efter det fælles oplæg for årgangens forældre 
og da mødet splittes op i klasser, tager vejleder afsted.

Jeg følger med klasselærer Karen og forældrene op i klassen. 
Karen fortæller bl.a. forældrene, at der i år bliver fire store 
skriftlige afleveringer i dansk. En mor siger, at det er bare det 
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modsatte af, hvad der blev sagt tidligere, hvor vejleder fortalte, 
at der lægges særligt vægt på skriftligt dansk ved uddannelses-
parathedsvurdering til gymnasiale uddannelser. En anden mor 
supplerer og siger, at ’jeg synes, I skal tage det op til fornyet 
overvejelse. Det er ikke meget med fire stile i 9. klasse, hvis 
eleverne skal kunne ramme et syv-tal som minimum’. Karen 
siger, at der også arbejdes med det skriftlige på andre måder, fx 
ved mindre opgaver som eleverne får respons på, men at hun 
sammen med sine kolleger må se på fordelingen af skriftligt 
arbejde igen. 

Da vejleder Vibeke og Karen mødes nogle dage senere, siger 
Karen til Vibeke, at Vibeke ikke skulle have sagt til forældrene, 
at der lægges særlig vægt på skriftligt dansk. Dette fordi at denne 
fremhævelse af skriftlig dansk giver Karen vanskeligheder med 
at argumentere for antallet af skriftlige afleveringer. Vibeke siger, 
at hun jo er nødt til at orientere forældrene om, hvordan syste-
met er indrettet, og om hvad der vurderes på i forhold til ud-
dannelsesparathed. Karen siger, at det jo er rigtig nok.

Det ses her, hvordan modsigelser i praksis og mellem forskellige 
parters perspektiver ikke kun må forhandles fagpersonerne imellem, 
men også får betydning i samarbejdet med andre parter – her foræl-
dre. 

Ovenstående er et eksempel på, at Karen og Vibeke taler om mod-
sigelser i praksis. Axel skriver som tidligere nævnt, at alt efter hvordan 
modsigelser håndteres, kan de føre til koordinering af perspektiver 
eller til konflikter (Axel, 2009, s. 98). Det ser ud til, at ekspliciterin-
gen af modsigelserne i praksis – mellem at der i vurdering af uddan-
nelsesparathed lægges vægt på skriftlig dansk og at der efter foræl-
drenes mening ikke er et tilstrækkeligt antal skriftlige afleveringer 
– bidrager til, at Karen og Vibeke får lejlighed til at diskutere og 
begrunde deres forståelser og grunde til at handle, som de gør. Det 
er et åbent spørgsmål, om man med Axels terminologi kan forstå det 
som en koordinering af perspektiver. I mine observationsnoter kan 
jeg se, at jeg ikke har nogle observationer af, at modsigelserne knyttet 
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til faget dansk kommer til udtryk som konflikt på anden vis, fx sammen 
med eleverne.

Her kan det måske komme til at lyde som om, at jeg argumenterer 
for, at konflikter skal undgås. Det er ikke min pointe. Pointen er 
snarere, at hvis modsigelser ikke bringes op og drøftes, kan de for-
skydes andre steder hen, fx til eleverne, som har vanskelige forud-
sætninger for at håndtere dem. 

Ovenstående analyser peger på, at det er vigtigt, at der er rum for 
og et samarbejdsklima, der gør det muligt, at de professionelle 
deltagere ekspliciterer deres forståelse og deres handlegrunde og 
spørger ind til deres samarbejdspartneres forståelser og grunde, måske 
særligt hvis det opleves, at der er modsigelser. Dette således, at der 
skabes grundlag for koordinering af perspektiver og for at håndtere 
modsigelser på måder, så de fx ikke kommer uhensigtsmæssigt til 
udtryk. Med Axel kan det fremhæves, at der skal gøres plads til hver 
professions særlige funktioner for at få samarbejdet til at fungere 
bedre om den fælles sag og udvikle kvaliteten i arbejdet. Axel frem-
hæver endvidere, at problemer professionerne imellem ikke kun kan 
tilskrives, hvorvidt de konkrete personer er gode til at samarbejde 
eller ej. Det er centralt, at deltagerne har betingelser, der muliggør 
gode resultater. Og det er centralt at skabe muligheder for deltager-
nes indflydelse på at forbedre den fælles sag (Axel, under udgivelse). 
Dette vender jeg tilbage til senere. Først vil jeg se på forhandling om 
tid.

4.4 Forhandling om tid med elever og 
forældre
Det er en strukturel betingelse, at vejledningsaktiviteter med 9. klasse 
må placeres på tidspunkter, hvor eleverne ellers skulle have haft 
undervisning. Vejleder og lærere må således aftale, hvornår vejledning 
kan placeres, hvorved de aktiviteter, fx undervisning, der ellers kunne 
foregå må finde sted på andre tidspunkter. Det samme forhold gør 
sig gældende omkring forældremøder. Hvis disse skal have en ’tilpas’ 
længde, må det afvejes, hvordan ressourcen i form af tid skal anven-
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des, og dermed hvor meget tid de enkelte fagpersoner og de valgte 
punkter kan råde over. Dette er et vilkår, som kommer til udtryk på 
forskellig måde i de to 9. klasser. På Dalestrup Skole ligger vejleder 
og lærers opfattelse af sagen tilsyneladende tæt op af hinanden, og 
de indretter sig efter hinanden på en måde, så det for en udenforstå-
ende som mig opleves som noget, ’der bare sker’ og på en måde, så 
begge parter oplever, at de får den tid, de har behov for under de 
givne betingelser. 

På Mesterholm skole er tid med elever og forældre en faktor, som 
spiller en væsentlig rolle i samarbejdet. Dette træder frem på tværs 
af det empiriske materiale. Som et eksempel skal vi se, hvordan det 
kommer til udtryk til et teammøde mellem 9. årgangs lærere og 
vejleder. Det første punkt på teammødet er drøftelse af dagsorden 
for det kommende forældremøde, som er det forældremøde, jeg 
tidligere har præsenteret. På forældremødet, som er årets første, 
deltager både lærere og vejleder. 

Det er besluttet at organisere forældremødet på den måde, at 
der de første 30 minutter er et fælles program for hele årgangens 
forældre. Herefter deles der op klassevis, og den øvrige del af 
programmet foregår i klasserne. Vejleder kan råde over tid på 
den del af forældremødet, hvor årgangens forældre er samlet. 
Lærere og vejleder drøfter, hvordan tiden skal prioriteres til 
mødet. Vejleder vil gerne råde over de første 30 minutter, da 
der er meget at fortælle forældrene om. En af lærerne spørger 
vejleder om, hvad hun vil komme ind på til mødet. Vejleder 
svarer, at hun vil præsentere uddannelsessystemet i form af de 
valgmuligheder, der er for de unge efter 9. klasse, udarbejdelse 
af uddannelsesplan, uddannelsesparathedsvurdering, mulighe-
den for praktik og hvordan der skal ansøges til ungdomsuddan-
nelserne. Læreren svarer, at vejleder kan få 15 minutter til op-
lægget. Lærerne skal også have tid til at give en fælles 
orientering til forældrene. Vejleder siger, at det ikke er meget 
tid i forhold til det, hun skal formidle til forældrene men accep-
terer, at hun kan råde over de 15 minutter.
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Senere på teammødet gennemgår vejleder hvilke vejlednings-
aktiviteter, der ligger i 9. klasse. Hun fortæller bl.a., at hun 
kommer i klasserne og arbejder med eleverne i tilknytning til, 
at de skal lave deres uddannelsesplaner. Lærerne drøfter ind-
byrdes, hvornår dette kan foregå, og hvornår det i hvert fald ikke 
kan foregå, fordi klasserne er optaget af vigtig undervisning. Da 
lærerne finder ud af, at det er én lektion, det drejer sig om, siger 
de, at det kan de godt afse. En lærer siger, at det jo ikke behøver 
at ligge i en dansktime. En anden siger drillende til biologilæ-
reren, at det jo kan placeres i en biologitime.

Det ses, hvordan tid med forældre eller elever er en ressource, som 
fagpersonerne forhandler om. I lyset af Axels forståelse kan der peges 
på, at fagpersonerne konstant må prioritere og forhandle med hin-
anden om, hvad der kan lade sig gøre under de aktuelle forhold, 
som deltagerne efterhånden afdækker (Axel, 2009, s. 97).

Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe (NICE) identificerer og beskriver fem kernekompetencer for 
professionelle, der arbejder med vejledning. Disse er Career coun-
selling competences, Career education competences, Career asses-
sment and information competences, Career Service management 
competences og Social systems intervention competences. Vejled-
ningsprofessionalisme og etik knytter de fem kernekompetencer 
sammen (Network for Innovation in Career Guidance and Counsel-
ling in Europe (NICE), 2015b). Forhandling om ’tid sammen med 
målgruppen’ med andre, der også har noget for med målgruppen, 
nævnes ikke specifikt af NICE-netværket. Men en sådan forhandling 
kunne knyttes til, hvad NICE betegner Career service management 
competences og Social systems intervention competences. Career 
service management competences retter sig ifølge NICE bl.a. mod 
at implementere karrierevejledning på en strategisk måde og i sam-
arbejde med andre relevante aktører med henblik på at nå relevan-
te målgrupper, og mod at skabe gode professionelle relationer til 
kollegaer og organisationer for at sikre kvaliteten af karrierevejledning. 
Social systems intervention competences retter sig bl.a. mod at 
identificere fælles interesser blandt forskellige aktører ift. at støtte 
målgruppen og foreslå måder, hvorpå relevante samarbejdsstrukturer 
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kan etableres og vedligeholdes (Network for Innovation in Career 
Guidance and Counselling in Europe (NICE), 2015c, s. 3). Analyser-
ne viser, at sådanne kompetencer kan være vigtig for vejledere – og 
naturligvis også for lærere som også har noget for med elever og 
forældre.

I lyset af NICE-kompetencerne vil jeg fremhæve, at på Mesterholm 
Skole er vejleder meget opmærksom på at skabe gode professionel-
le relationer med kolleger og organisationer for at sikre kvaliteten af 
vejledningsindsatsen – muligvis spiller det en rolle herfor, at hun 
løbende må forhandle om adgang til eleverne, som det eksempelvis 
træder frem af nedenstående sammendrag af mine observationsno-
ter.

På dage, hvor jeg følges med vejleder Vibeke for deltagerobser-
vation, oplever jeg gentagne gange, at lærere har glemt de aftaler, 
som de og vejleder har lavet om, at vejleder kommer i klassen. 
Ofte bliver vejleder bedt om at komme tilbage senere, når det 
passer ind i undervisningen. Dette indretter Vibeke sig efter. 
Hun bruger den mellemliggende tid på andre gøremål og vender 
tilbage på det senere tidspunkt. Vibeke fortæller mig, at selvom 
hun bruger tiden på andre ting, der skal gøres, oplever hun, at 
det er en mindre produktiv måde at arbejde på. Vibeke fortæller 
mig om sine overvejelser. Hun siger, at hun godt kunne vælge 
at fastholde, at hun skal tale med eleverne på det tidspunkt, som 
egentlig var aftalt, men at det vil gå ud over samarbejdsklimaet 
med lærerne. 

Det ses, at Vibeke er orienteret mod at få adgang til eleverne og til 
forældrene på forældremødet, samtidig med at hun har en forståel-
se for, at lærerne også har ting for med eleverne. Og det ses, at Vibeke 
er opmærksom på at indgå i samarbejdet med lærerne på en måde, 
så der skabes mulighed for et fremtidigt samarbejde også. 

Begge klasselærere og øvrige lærere, jeg har talt med under 
feltarbejdet, giver udtryk for, at der er meget fagligt stof, der skal 
nås i 9. klasse. 
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På Mesterholm Skole giver flere lærere udtryk for, at det er et 
problem, at vejledningen tager tid fra undervisningen, fordi der 
er meget der skal nås, bl.a. så eleverne er klar til eksamen. 

På Dalestrup Skole fortæller klasselærer Klara mig, at 9. klasse 
er et travlt år fagligt set, men hun synes, det er vigtigt, at de unge 
får et godt grundlag for at komme videre efter 9. klasse. Derfor 
prioriterer hun bl.a. at bruge tid på, at eleverne deltager i Skills. 

Det ses af det empiriske materiale, at vejleder på Mesterholm Skole 
må forhandle om adgang til eleverne, mens det samme ikke gør sig 
gældende på Dalestrup Skole. Lærere, dvs. professionelle der arbej-
der indenfor for samme profession, kan således have forskellige 
perspektiver på arbejdet, som får betydning for, hvordan de indgår 
i samarbejdet. Axel peger som nævnt på, at da de fælles sager, som 
mennesker samarbejder om, er sammensatte og modsigelsesfyldte, 
er der mange perspektiver på samarbejdet, og samarbejdet må ar-
rangeres på modsigelsernes betingelser (Axel, 2009, s. 98). Analy-
serne viser, at denne præmis gør sig gældende for vejledere og lærere 
ift. at håndtere det faktum, at 9. klasse er organiseret således, at 
vejledning tager tid fra undervisning, og undervisning tager tid fra 
vejledning. 

NICE-netværket skriver, at det er en central vejlederkompetence at 
identificere fælles interesser i forskellige interessenters perspektiver 
på at støtte bestemte målgrupper ift. at foreslå, hvordan relevante 
samarbejdsstrukturer kan skabes og vedligeholdes (Network for In-
novation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE), 
2015b, s. 3). Med afsæt i dette perspektiv kunne man fremhæve, at 
det ser ud til, at der er en større overensstemmelse mellem, hvad 
vejleder og lærer på Dalestrup Skole ser som fælles interesser i deres 
arbejde med målgruppen, end det gør sig gældende på Mesterholm 
Skole.

Analyserne viser også, at der er forskellige måder at arrangere sam-
arbejdet på, og at modsigelserne i praksis træder frem på forskellig 
måde – der er forskellige måder at arrangere sig med noget modsi-
gelsesfyldt. 
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Analyserne peger endvidere på, at koordineringen af de forskellige 
parters perspektiver er mere eller mindre tydelige i det empiriske 
materiale. På tværs af det empiriske materiale fra Mesterholm Skole 
træder de forskellige perspektiver tydeligt frem for mig som delta-
gende observatør, ligesom det træder frem, at de professionelle 
løbende forhandler. På Dalestrup skole forløber samarbejdet ander-
ledes.

Når jeg spørger Villads og Klara på Dalestrup Skole om deres 
samarbejde, fortæller de mig begge, at det glider let, og at den 
anden er nem at arbejde sammen med. De fortæller også, at de 
har arbejdet sammen ad flere omgange tidligere, og derfor 
kender hinanden godt. 

Koordineringen på Dalestrup Skole foregår, set fra mit perspektiv, 
næsten umærkeligt, og en fælles sag træder tydeligt frem.

Begge vejledere – Vibeke og Villads – fortæller mig, at de arbej-
der forskelligt på forskellige skoler og i forskellige klasser. Dette 
fordi det er meget forskelligt, hvad der kan lade sig gøre, og 
hvordan det kan lade sig gøre at arbejde, hvilket bl.a. er influ-
eret af den klasselærer, som klassen har. 

Analytisk hæfter jeg mig ved, at vejledere og lærere indretter sig efter 
og med hinanden ud fra, hvad det i den aktuelle sammenhæng kan 
lade sig gøre at samarbejde om og på baggrund af, hvad de har 
deltaget i tidligere. Det ses i begge vejlederes fortællinger, at denne 
indretten sig efter hinanden tilsyneladende er forskellig fra gang til 
gang og fra person til person. ’At kende hinanden godt’ ift. samar-
bejde skal måske forstås på den måde, at vejleder og lærer har gjort 
sig erfaringer med, hvordan de kan håndtere sagen sammen, og med 
hvordan det sammen med den anden kan lade sig gøre at ’mingele-
re’.

De måder vejleder og lærer arrangerer samarbejdet på er en del af 
betingelserne for den vejledning, som eleverne modtager og for de 
muligheder de oplever at have for at deltage i frivillige aktiviteter 
som fx brobygning i 9. klasse. Det er en central analytisk pointe, at 
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der kan være stor forskel på den vejledning, som eleverne på for-
skellige skoler og i forskellige klasser kan få – en pointe som også 
ses i andre undersøgelser. Flere undersøgelser viser, som det ses af 
kortlægningen i kapitel 1, at der er meget store forskelle på, hvordan 
undervisning i emnet uddannelse og job prioriteres og tilrettelægges 
– dels kommunalt og dels på de enkelte skoler, hvor prioriteringen 
også er meget personafhængig (Balslev Jensen, 2012, s. 13; Center 
for Ungdomsforskning et al., 2012, s. 4-6).

4.5 Forhandling om opgaver

Af mange grunde ønskede man i 2003 at skabe et sammenhængen-
de og uafhængigt vejledningssystem og at professionalisere vejled-
ningsindsatsen (Mikkelsen & Kirkegaard, 2000; Undervisningsmini-
steriet, 2003), se kapitel 1. Dette medførte, at Ungdommens 
Uddannelsesvejledning blev etableret, og at denne og skolen skulle 
samarbejde. Trods betingelsen at funktionerne i princippet er adskilt, 
hænger de, som vi har set, tæt sammen. Dette fx på den måde, at 
vejledning skal foregå på skolen og på tidspunkter, hvor der ellers 
kunne finde undervisning sted, og på den måde at skolen har ansvar 
for emnet uddannelse og job, som skal danne grundlag for vejledning. 
Man kunne måske forvente, at der som følge af denne opdeling i 
skole og vejledning ville være en tydelig opdeling ift. hvilken pro-
fession, der tager sig af hvilke arbejdsopgaver. Analyserne af det 
empiriske materiale viser, at dette ikke nødvendigvis gør sig gælden-
de men forhandles. Nedenfor præsenteres empiriske sammendrag 
fra skolerne i Mesterholm og Dalestrup.

På Mesterholm Skole er både lærere, vejleder og støttetilbud 
bekymrede for Samara, og hun er karakteriseret som en elev 
med behov for støtte inkl. en særlig vejledningsindsats. Til et 
møde mellem forskellige fagpersoner, hvor Samara drøftes, 
spørger medarbejderen fra støttetilbuddet vejlederen, om hun 
kan tage med Samara rundt og kigge på forskellige uddannel-
sesinstitutioner. Vejlederen siger, at det har hun ikke ressourcer 
til, og støttecentret påtager sig opgaven. 
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På Dalestrup Skole er lærerne og vejleder bekymrede for Louise, 
både ift. hendes personlige og sociale udvikling og ift. om hun 
bliver i stand til at vælge en ungdomsuddannelse. Det er i 
samarbejde med Louise og hendes mor besluttet, at Louise nok 
skal i 10. klasse. For at understøtte, at Louise kan tage stilling 
til, om 10. klasse er noget for hende, opfordrer Villads Louise 
til, at hun sammen med sine forældre tager på besøg på det 
lokale 10. klassecenter. Ved samtalen finder Villads ud af, at 
Louises mor ikke har bil, og at Louise mener, at de nok ikke 
kommer afsted, fordi det er meget besværligt og tidskrævende 
at komme med offentlige transportmidler ind til 10. klassecen-
tret om aftenen. Villads aftaler med Louise, at han kommer og 
henter hende og hendes mor og kører dem til åbent hus, ’Jeg 
skal også derind, og jeg kommer alligevel næsten lige forbi, 
hvor I bor. Så skal vi ikke bare sige, at jeg kommer og henter 
jer?’ Det siger Louise ja tak til. 

Villads bor ikke i Louises nabolag, men han fortæller mig, at 
han synes, det er vigtigt, at Louise og hendes mor begge ser 10. 
klasse centret, så det bliver konkret for Louise, hvad hun skal 
forholde sig til. Derfor vælger han at hente Louise og hendes 
mor og køre dem hjem igen.

Det er en betingelse for vejledning og undervisning, at det er angivet 
i lovgivningen, at vejledning særligt skal rettes mod unge, der uden 
en særlig indsats vil få vanskeligt ved at vælge, påbegynde og gen-
nemføre en ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet, 2010a). 
Analyserne peger på, at denne betingelse i praksis forhandles, og på 
at praksis ift. unge med behov for en særlig vejledningsindsats og 
anden støtte er forskellig. Trods det, at modsigelserne er almene, kan 
man på baggrund af analyserne rejse spørgsmål om, hvorvidt hand-
lemulighederne er bundet op på lokale kulturer i skole, Ungdommens 
Uddannelsesvejledningscenter og den offentlige forvaltning samt 
knytter sig til forskellige ressourcer i de forskellige Ungdommens 
Uddannelsesvejledningscentre? Dette er interessante spørgsmål, som 
mit empiriske materiale ikke giver grundlag for at for svare på.
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Begge vejledningscentre har udarbejdet årshjul for vejledning 
på forskellige klassetrin på de forskellige skoler. Årshjulene 
angiver, hvad der skal foregå i forskellige perioder. Det kan fx 
dreje sig om orientering af forældre, møde med klassens lærere 
ift. at identificere hvilke elever der har brug for en særlig vejled-
ningsindsats, individuelle eller gruppevise samtaler med elever, 
orientering til eleverne om, hvordan vejledningen forløber i det 
aktuelle skoleår, uddannelse og job-aktiviteter som fx Skills, 
tilpasning af uddannelsesplan, kollektiv vejledning om valgmu-
ligheder efter 9. klasse, orientering om optagelse.dk, sko-
le-hjem-samtale, møde mellem vejleder og lærere ift. elever hvor 
der skal skrives en kommentar til den uddannelsesinstitution de 
søger optagelse på og endelig tilmelding på optagelse.dk.

Disse årshjul er som minimum formidlet til og accepteret af de 
skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning har vejled-
ningsansvaret. 

Analytisk har en situeret tilgang åbnet op for at undersøge de kon-
krete måder, hvorpå vejledning og samarbejdet herom udspiller sig. 
Med et fokus på samarbejde ses det, hvordan vejledning bliver til 
gennem samtaler, overvejelser og konflikter, der får betydning for 
den konkrete udmøntning af arbejdet i vejledning og skole. Det ses, 
hvordan vejledning må forstås som en situeret proces34, hvordan der 
samarbejdes, og at de sager, der samarbejdes om, er sammensatte. 
Vejledning og samarbejde omkring vejledning knytter sig således 
ikke bare til en ’udmøntning’ af årshjulet for vejledning eller af andre 
regler og rammer. Det knytter sig nærmere til en ’arrangeren sig’ med 
betingelserne, modsigelserne og med hinanden – og med hvordan 
bevægeligheden er i forhold til dette. 

34  Erik Axel analyserer projektering i et byggeprojekt og viser, hvordan denne må 
forstås som situeret projektering (Axel, 2009). Det er med afsæt i Axels arbejde, at 
jeg taler om den måde vejledning bliver til som situeret.
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4.6 Opsamling 

For at forstå hvordan vejledning tilrettelægges og udfolder sig i praksis, 
må vi forstå vejledning som situeret og inddrage menneskers sub-
jektive perspektiver (jf. Lave & Wenger, 2003). Betingelserne i lov-
givningen er ens for de to 9. klasser og for de professionelles virke35. 
De beskrevne modsigelser i praksis gør sig således overordnet set 
gældende for arbejdet med begge 9. klasser. Analysen viser, at der 
kan være stor forskel på, hvordan lærerne prioriterer elevernes 
deltagelse i vejledningsaktiviteter og på, hvordan og om de kommu-
nikerer til eleverne, at aktiviteterne er betydningsfulde og dermed 
på, hvordan de gør deltagelse mulig for eleverne. Det ses, at lærere, 
dvs. professionelle fra samme profession, kan arbejde ret forskelligt 
og tilsyneladende have forskellige opfattelser af sagen. I samspil med 
en modsigelsesfuld struktur får subjektive forskelle således væsentlig 
betydning ind i samarbejdet mellem vejleder og lærere.

Analysen viser endvidere, at samarbejde er komplekst. Skolen er i 
sig selv en sammensat og modsætningsfuld sag, der eksempelvis 
arbejder med dobbelthederne i, hvordan fagfaglighed og dannelse 
skal prioriteres, balanceres og hænger sammen (Fibæk Laursen, 2016; 
Kemp, 2015; Oettingen, 2016). Som det ses af analyserne, er vej-
ledning også en sammensat og modsætningsfuld sag. Analyserne 
peger på, at noget modsætningsfuldt skal koble sig til noget andet 
modsætningsfuldt – vejledning som praksis skal koble sig til skolen 
som praksis på skolens arena – og parterne skal (selv) finde ud af, 
hvordan koblingen skal ske.

De empiriske analyser viser som nævnt, at modsigelser i praksis har 
betydning for samarbejdet, og at praksis udvikler sig forskelligt under 
de samme lovgivningsmæssige betingelser. Dette peger dels på, at 
det er formålstjeneligt med hensigtsmæssige rammer, der giver 
fleksibilitet til, at deltagerne kan arrangere sig. Og peger dels på at 
sagen er kompleks og sammensat, og på at alt ikke kan ordnes og 
struktureres. Det fremgår, at man ikke kan løse dette uden udforskning 

35  De forskellige UU-centre har dog fx forskelligt økonomisk grundlag (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2007, s. 29).
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i praksis, og at der kontinuerligt foregår en udforskningsproces af, 
hvad det fælles er, og af hvad der fremmer det fælles – i nogle tilfæl-
de i større grad, i andre tilfælde i mindre grad. Det kan være en 
central pointe, at forhandlinger de professionelle imellem er afgø-
rende for udvikling af praksis. Det bliver centralt, at de professionel-
le får adgang til at kunne forhandle og ’blande sig’ i hinandens virke 
på måder, der kan bidrage ind i de fælles interesser. 

Analyserne lægger op til overvejelser omkring, om og hvordan ud-
forskningsprocesserne kunne foregå anderledes og i nogle tilfælde 
mere hensigtsmæssigt. Analyserne lægger ligeledes op til overvejel-
ser om, hvem der får og har ansvaret for, at udforskningsprocesser 
og samarbejde forløber udbytterigt og hensigtsmæssigt. I det empi-
riske materiale træder det frem, at samarbejdet varetages af vejlede-
re og lærere. Dette peger på, at organisatoriske betingelser for at 
parterne kan give plads til hinanden og mingelere samt ledelsesmæs-
sige håndteringer af modsigelserne også har betydning – problema-
tikkerne omkring samarbejde adresserer ikke kun den enkelte vejle-
der og den enkelte lærer. Eksempelvis er emnet uddannelse og job 
på mange skoler ikke et prioriteret område (Balslev Jensen, 2012, s. 
13), ligesom UU-centrene har forskellige økonomiske ressourcer. 
Danmarks Evalueringsinstitut finder fx, at centrene har meget for-
skellige rammer for kollektiv vejledning og fremhæver, at dette kan 
få stor betydning for, hvilke vejledningsindsatser det er muligt og 
meningsfuldt at gennemføre. De finder, at det bl.a. særligt er UU-cen-
trets samarbejde med skolerne, herunder koordineringen med un-
dervisningen i emnet uddannelse og job, som får betydning for 
vejledernes muligheder i forbindelse med den kollektive vejledning. 
De fremhæver, at både skoler og UU-centre må tage ansvar for at 
etablere et konstruktivt samarbejde om planlægning af den kollek-
tive vejledning og koordinering med hensyn til emnet uddannelse 
og job (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 7).

Jeg vil fremhæve, at det er vigtigt at bære en opmærksomhed på 
modsætningsfulde betingelser i feltet, som træder frem af analyserne, 
og på den ovennævnte problematik omkring manglende prioritering 
af emnet uddannelse og job med ind i diskussioner af fx tilrettelæg-
gelse, didaktik og samarbejde mellem lærer og vejleder. Hvis en 
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sådan opmærksomhed ikke bringes med, er der risiko for at forsimp-
le diskussionen og eksempelvis individualisere centrale problema-
tikker og fx omformulere og reducere dem til at være et spørgsmål 
om samarbejdsevne og -villighed hos de professionelle – at en vej-
leder og en lærer skal blive lidt bedre til at samarbejde.

De problematikker omkring samarbejde, som træder frem af analy-
serne, må således ses som forbundet til et strategi- og organisations-
niveau i skolen og kommunen. Dette henleder opmærksomheden 
på, at skolens- og UU-centerets ledelse har et ansvar for, hvordan 
ansvaret for samarbejde tildeles de forskellige aktører og for betin-
gelser for samarbejde. I sidste ende henledes opmærksomheden også 
på et kommunalt niveau, da begge institutioner er kommunalt for-
ankrede.
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5. Unges forståelser af vejledning 
og deres deltagelse i den

I kapitel 3 blev det beskrevet, hvordan vejledningen trådte frem for 
elever og forældre som en indsats, der primært har fokus på, at de 
unge skal træffe et valg af ungdomsuddannelse, og hvordan andre 
perspektiver, fx at vejledningsaktiviteter kan bidrage til, at unge får 
et større kendskab til, hvad forskellige uddannelser og job indebærer, 
i nogen grad oversvømmes af et valgfokus. Nærværende kapitel 
følger op på dette og undersøger de betydninger, som unge tillægger 
vejledning. Dette som en del af en udforskning af uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning og samspillet med skolen ud fra 
deltagernes perspektiv. 

I kapitlet er jeg – gennem en undersøgelse af unges perspektiver på 
vejledning – optaget af at lade unge hjælpe os som fagpersoner i 
feltet til at blive klogere på vejledning i udskolingen mere alment. 
Som vi skal se, rejser der sig med dette afsæt en kritik af vejledningen, 
samspillet med skolen og rammerne knyttet hertil.

Analyserne giver indsigt i de betydninger, som unge i de to klasser, 
som jeg fulgte under feltarbejdet, tillagde vejledningen. Som vi skal 
se, tillægger de unge i overvejende grad vejledning den betydning, 
at den skal bidrage til afklaring af uddannelsesvalg. Kapitlet udfolder 
de udfordringer, som denne forståelse af vejledning skaber.

5.1 Vejledning har betydning som bidrag til 
afklaring

5 .1 .1 Jeg kender ikke mulighederne – vejledning bidrager til 
indsigt og grundlag for uddannelsesvalg
Det er en fælles betingelse for unge i 9. klasse, at de skal beslutte 
sig for, hvad de vil næste skoleår – om de vil i 10. klasse eller påbe-
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gynde en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Endvidere skal de 
unge vurderes uddannelsesparate til det ønskede.

Nogle få af de unge i det empiriske materiale giver udtryk for, at de 
ikke har nogen som helst idé om, hvad de vil vælge efter 9. eller 10. 
klasse. Rigmor fra 9. klasse på Dalestrup Skole, som er præsenteret 
i kapitel 3, er en af disse unge.

Rigmor fortæller i 9. klasse vejleder og mig, at hun tænker meget 
over, at hun skal finde ud af, hvilken uddannelse hun kan tænke 
sig. Rigmor fortæller, at hun oplever, at der er mange mange 
valgmuligheder, men at hun ikke kender dem og ikke ved, hvad 
hun vil vælge.

Rigmor har vanskeligt ved det faglige og mener, at det mest er 
noget for hende at tage en erhvervsuddannelse. Sammen med 
sine forældre og vejleder beslutter Rigmor, at hun efter 9. klasse 
skal i 10. klasse i en klasse, der er tilrettelagt således, at elever-
ne skoleåret igennem kommer på brobygning på alle de ind-
gange til erhvervsuddannelserne, som udbydes i nærområdet.

Villads vurderer, som det er fremgået tidligere, at Rigmor har brug 
for en særlig vejledningsindsats i 9. klasse ift. på sigt at blive i stand 
til at vælge ungdomsuddannelse. Dette selvom Rigmor skal i 10. 
klasse. Han vælger at tilbyde Rigmor et individuelt vejledningsforløb, 
hvor han bl.a. hjælper Rigmor med at få overblik over erhvervsud-
dannelseslandskabet og sætte dette i forhold til sig selv.

Rigmor fortæller mig ved flere lejligheder i 9. klasse, at hun 
synes, at Villads har hjulpet hende godt i gang med at tænke 
over, hvad hun gerne vil.

Det at Rigmor får tilbud om et individuelt vejledningsforløb bliver 
en betingelse for Rigmor, som hun tillægger stor positiv betydning i 
samspil med de kollektive vejledningsaktiviteter. Dette fordi hun 
oplever, at det hjælper hende med at udvikle en personlig stillingta-
gen til de foreliggende muligheder med afsæt i hendes egne behov 
og interesser.
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Jeg geninterviewer Rigmor i januar i 10. klasse, og hun fortæller om 
sin 10. klasse:

’To dage om ugen skal vi altid ind på erhvervsskolen for at se, 
hvad vi vil og prøve tingene af. Det har været rigtig dejligt, at 
man kan prøve ting. I 8. klasse [introduktionskursus] prøvede 
vi kun nogle ting. Noget kom vi ikke engang ud at se. Her i 10. 
skal vi alle sammen de steder hen på erhvervsskolen. Jeg har 
sådan vurderet gartner og sosu, at det var de to ting, jeg havde 
mest i tankerne. Nu har jeg prøvet gartner, og det vil jeg stadig-
væk gerne holde fast i. Det er gartner, jeg vil. Jeg har også været 
på sosu. Jeg synes, gartner var mere det, der greb fat i mig i 
forhold til sosu’.

Det ser ud til, at Rigmor bevarer en åbenhed overfor at undersøge 
forskellige indgange til erhvervsuddannelserne, selvom hun er ved 
at være afklaret omkring, at hun gerne vil være gartner. Dette fordi 
hun gerne vil være sikker på, at hun har truffet et godt valg. Rigmors 
fortælling indikerer, at hun oplever, at vejledningsaktiviteterne i 8. 
- 10. klasse er placeret relevant ift. til hendes søge- og valgproces. 
Dog med den krølle, at hun fravælger at deltage i brobygning i 9. 
klasse, fordi hun er nervøs for, at hun ikke vil kunne følge med i 
skolens undervisning, hvis hun er fraværende fra skolen i en uge. 
Hun fravælger således brobygning, selvom både hun og vejleder 
vurderer, at det kunne have hjulpet hende i hendes udforskningspro-
ces.

Det ses, at en forståelse af sig selv som en der har brug for at udvide 
sin horisont, og som er i gang med at undersøge sine muligheder 
med henblik på at kunne træffe et velfunderet uddannelsesvalg, er 
fremtrædende i Rigmors begrundelser for at værdsætte den indivi-
duelle vejledning og de forskellige kollektive vejledningsaktiviteter.

5 .1 .2 Introduktionskurser bidrager til afklaring
I dette afsnit rettes fokus mod de betydninger, som eleverne tillagde 
besøg på ungdomsuddannelser i form af introduktionskurser.
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For begge klasser, jeg følger, ligger introduktionskurserne i 8. klasse 
som en af de første vejledningsaktiviteter. Inden introduktionskurset 
har klasserne haft besøg af vejlederen, som har orienteret om ud-
dannelsessystemet, om introduktionskurser og om hvordan eleverne 
skulle tilmelde sig introduktionskurser – i kapitel 3 er et eksempel 
på en sådan kollektiv vejledning præsenteret. Eleverne har i forlæn-
gelse heraf været på introduktionskurser på udvalgte ungdomsud-
dannelser. Det var et krav for eleverne i begge klasser, at de skulle 
deltage i introduktionskursus på to ungdomsuddannelser, hvoraf 
mindst én skulle være en erhvervsuddannelse. Se kapitel 1 for præ-
sentation af de lovmæssige rammer for introduktionskurser og bro-
bygning. 

De fleste af de unge, jeg har talt med, fortæller, at de brugte 8. 
klasse introduktionskurserne til at undersøge en eller flere ung-
domsuddannelser, som de overvejede. Nogle var i 8. klasse ret 
sikre på, at de fx ville på stx. De valgte at tage på introduktions-
kursus på stx, var glade for muligheden for dette besøg og op-
levede sig afklarede her efter. De fleste af eleverne synes, at det 
var okay at besøge to forskellige ungdomsuddannelser. Mange 
synes, at et besøg på deres ’anden prioritet’ ift. den uddannelse, 
de forventede at søge ind på bidrog til, at de følte sig mere sikre 
på deres første valg. 

Hvis den anden uddannelse, de besøgte, efter deres opfattelse 
’lå langt fra’ den uddannelse, de overvejede, så synes en del af 
de unge dog, at det var lidt meningsløst at bruge tid på at besøge 
den pågældende uddannelse. 

Carl er en af de unge, for hvem besøg på en anden uddannelse end 
den, han forventede at søge ind på, men som efter hans vurdering 
’lå i nærheden’ af det, han overvejede, bidrog til at styrke ham i en 
selvforståelse af at være én, der passer godt til den valgte uddannel-
se og i en forståelse af, at den pågældende uddannelse passede godt 
til ham. Carl fortæller mig om sine overvejelser om introduktions-
kurset.
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Siden Carl var 12 år, har han tænkt, at han gerne vil være 
automekaniker. Han har i nogle år haft fritidsjob hos en auto-
mekaniker. Han valgte at besøge erhvervsuddannelsesindgangen 
Bil, fly og andre transportmidler på introduktionskursus. Han 
valgte også at besøge Dyr, planter og natur, ’ja, det tog jeg på i 
to dage for lige prøve at se, hvad det var for noget. Det var den, 
jeg følte, der var mest interessant af de andre [uddannelser]’. 
Carl oplevede, at besøget på Bil, fly og andre transportmidler 
var vigtigt ’jamen, jeg synes, det var fedt, altså komme ud og se 
hvad det var for noget … Det synes jeg var fint, det kunne jeg 
godt lide’. Carl synes, han fik et godt indtryk af uddannelsen og 
selve undervisningen. Han blev helt sikker på, at han vil være 
mekaniker.

Carl fik med introduktionskurset på Bil, fly og andre transportmidler 
bekræftet sin bane, det forventede uddannelsesvalg og selvforståel-
se som værende afklaret.

For andre unge gav introduktionskurset nogle erfaringer, der gav 
anledning til at revidere deres forestillinger om, hvilken uddannelse 
de vil vælge.

Mathias fortæller mig, at han som Carl valgte at komme på 
introduktionskursus på Bil, fly og andre transportmidler, fordi 
han tænkte, at han gerne ville være automekaniker. Derudover 
valgte han at besøge Dyr, planter og natur, fordi det også inte-
resserede ham. Mathias fortæller om introduktionskurset ’der 
gik det op for mig, mekaniker, det skal det i hvert fald ikke være, 
det var det mest arrige lortearbejde, jeg nogensinde havde prøvet. 
Så da jeg kom ud på landbrugsskolen i brobygning [introdukti-
onskursus], det var bare det bedste, jeg havde prøvet, så det 
blev hurtigt afklaret. Så der var ikke noget som helst at tænke 
over der. Mekaniker var alt for fingerfint arbejde og meget præcist, 
det kan jeg bare slet ikke klare, det driver mig til vanvid næsten. 
Så synes jeg, det var bedre at komme ud i en stald og så få en 
skovl i hånden og så fjerne noget lort. Der er jo ikke noget 
fingerfint der, det er jo bare at komme i gang, der ligger mig 
meget mere naturligt’. 
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Carl og Mathias tillægger overordnet erfaringsbaseret vejledning 
værdi, fordi den bidrager til, at de får lejlighed til at afprøve den 
forståelse, de har af, hvilken uddannelse de vil vælge. Mathias får 
nogle erfaringer, der giver ham anledning til at ændre sin forestilling 
om, hvilken uddannelse han vil vælge, og herefter føler han sig helt 
sikker på valget.

Man kan argumentere for, at introduktionskurserne for nogle elever 
i den forstand bidrager til det, der blev lagt vægt på i loven, nemlig 
at introducere eleverne til ungdomsuddannelsesmuligheder, der er 
relevante for den enkelte og forberede eleverne på uddannelsesval-
get efter 9. og 10. klasse (Undervisningsministeriet, 2010b).

I 9. klasse var det en mulighed for eleverne at komme i brobygning. 
Det var i loven angivet, at elever, som i 9. klasse er uafklarede om 
uddannelsesvalget efter 9. klasse, skal tilbydes brobygning til ung-
domsuddannelserne, hvis skole og Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat ud-
dannelse. Skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal 
foretage en grundig for- og efterbehandling af brobygningsforløbet 
for den enkelte elev, således at eleven får det bedste grundlag for at 
træffe beslutning om valg og påbegyndelse af en ungdomsuddan-
nelse (Undervisningsministeriet, 2010b). Dvs. brobygning i 9. klasse 
er en aktivitet målrettet uafklarede elever og altså ikke obligatorisk 
for alle elever. Nedenfor giver et sammendrag af mine feltnoter indsigt 
i forløbet omkring introduktionskursus i 8. klasse og brobygning i 9. 
klasse for Stig.

Stig fortæller mig i 9. klasse, at han i 8. klasse tænkte, at han 
gerne vil være ingeniør. Derfor gik han i gang med at undersø-
ge forskellige ungdomsuddannelser, der kan lede til ingeniø-
ruddannelsen. Han valgte to ud, som han fandt relevante og tog 
på introduktionskursus der. Det synes Stig var meget givende 
’Jeg synes, det er en god ide at tage ud at prøve det, i hvert fald. 
Også når du har den uge i 8. klasse. Du skal ikke bare tage det 
for en hyggeuge. Du skal virkelig tage den for at komme ud at 
opleve det, du tror der vil gavne dig i fremtiden’. På baggrund 
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af introduktionskurserne beslutter Stig sig i 8. klasse for, at han 
vil på htx efter 9. klasse.

I 9. klasse øges de danskfaglige krav, og dansklæreren bliver i 
starten af skoleåret opmærksom på, at Stig læser danskfaglige 
tekster ret konkret. Hun og vejleder er i tvivl om, hvorvidt Stig 
kan vurderes uddannelsesparat til htx efter 9. klasse. Klasselæ-
reren taler med Stig og hans forældre om bekymringerne, som 
de er lydhøre overfor. For at udvikle sin læsning går Stig i gang 
med at læse bøger af forskellige genrer en time hver dag efter 
skole.

Da der opstår tvivl om Stigs uddannelsesparathed, kan vejleder 
Villads tilbyde Stig et individuelt vejledningsforløb, som kan 
bidrage til en afklaring af, om Stig kan blive uddannelsesparat 
til htx efter 9. klasse. Dette bliver aftalt med Stig og hans foræl-
dre. Villads kontakter bl.a. studievejlederen på htx for at få nogle 
repræsentative tekster fra htx, som Stig kan læse og derved danne 
sig et indtryk af sværhedsgraden af teksterne. Stig mener efter 
læsning af teksterne godt, at han vil kunne følge med på htx. 
Villads foreslår, at Stig og hans forældre besøger 10. klassecen-
tret ift. at Stig måske skal have 10. klasse med, og han foreslår, 
at Stig i 9. klasse tager på brobygning på htx for at være helt 
sikker på, at læseudviklingen er tilstrækkelig. Stig vurderer på 
baggrund af brobygning, at han godt vil kunne følge med på 
htx, og klasselæreren vurderer, at der er sket så stor udvikling i 
Stigs læsning, at Stig kan starte på htx efter 9. klasse uden 
problemer.

Stig fortæller mig om, hvordan han udforskede htx på brobygning 
i 9. klasse. Han fortæller, at når man er på brobygning, kan man 
lægge mærke til ’undervisningen hvordan det foregår… du skal 
også tage det seriøst, når du er på brobygning. Du skal ikke bare 
tænke, at det er for hygge, for du skal virkelig finde ud af, om 
det er dig. Vær med i timerne og prøv at deltage, selvom det 
kan måske godt være lidt skræmmende at række hånden op, 
når du ikke kender de andre, men prøv det og se hvordan de 
reagerer, og lærerne hvordan de tager det. Og se på folk der går 
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på gangene, og hvordan de er som personer, for de personer 
der er på brobygning, det er jo de typer, der er her. Og så kan 
du sådan mærke, om det er nogen for dig. Og samtidig kan du 
også mærke på lærerne, om det er nogle lærere, du synes er 
gode, og fagene, hvad man laver. Du skal nærmest forestille dig, 
at du gik her og så være med. Og så niveauet skal du selvføl-
gelig også kigge efter, om det er noget, du kan være med til, det 
hér, om det er noget, du gider. For det handler meget om at gide 
de forskellige ting. Man skal bare ud at prøve det selv, tror jeg. 
Fordi det er så svært at vælge, hvis du ikke har prøvet de for-
skellige ting. Det er også derfor, det er godt i 8 klasse, at du lige 
får en uge, hvor du skal ud at prøve noget. Og hvis du så ikke 
synes, du fik nok at vide, så kan du tage noget mere i 9.’

Stig giver indtryk af, at han i 8. klasse forstår sig selv som en, der er 
i gang med at undersøge de ungdomsuddannelser, han overvejer. 
Han betragter introduktionskurserne som noget, der har central 
betydning for, at han bliver afklaret ift. valg af ungdomsuddannelse. 
Efter at der i 9. klasse er blevet tvivl om Stigs uddannelsesparathed, 
tillægger Stig brobygningen betydning, fordi den kan bidrage til at 
hjælpe ham med at vurdere, hvorvidt han vil kunne følge med på 
htx efter 9. klasse. Stig beskriver nuanceret, hvordan han udforsker 
og reflekterer over sine erfaringer ift. sig selv. Han begrunder, at man 
i udforskningen skal forestille sig, ’at man selv gik der’, således at 
man med dette afsæt kan vurdere, om uddannelsen kunne være 
noget for en selv. Den individuelle vejledning hjælper Stig med at 
skabe mening i og sammenhæng mellem de forskellige vejlednings-
aktiviteter, inklusive brobygningsforløbet.

I 9. klasse er der obligatoriske vejledningsaktiviteter, som har med 
udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddan-
nelserne at gøre. Nogle unge er glade for arbejdet med uddannel-
sesplanen.

Mathias har besluttet sig for, at han vil på eud på indgangen 
Dyr, planter og natur, fordi han vil være landmand. Han fortæl-
ler mig om arbejdet med sin uddannelsesplan. ’Jeg synes, ud-
dannelsesplanen gjorde mig mere opmærksom. Jeg har sådan 
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noget med, hvor jeg ikke kan få luft [astma], og så var der et 
spørgsmål [i uddannelsesplanen] om, om der var noget, der 
kunne påvirke uddannelsen. Det vidste jeg faktisk ikke, om det 
[astma] kunne, det tror jeg ikke, det kunne’. Jeg [Randi] spørger 
Mathias, om spørgsmålet i uddannelsesplanen fik ham til at 
undersøge noget med astma ift. at blive landmand. Hertil svarer 
Mathias, ’Naaj jeg vil bare satse på, at jeg ikke stresser for møj, 
for det er mest, når jeg stresser, jeg får det. Det er fx mange 
gange i idræt, når vi spiller fodbold, der får jeg det tit. Det er 
også nogle gange om morgenen, jeg har lidt sværere ved at få 
luft, så skal jeg bare over og have sådan et hiv [af et inhalati-
onspræparat mod astma], så er det væk.

Mathias sætter således pris på, at han via uddannelsesplanen er 
blevet opmærksom på, at sygdomme kan spille en rolle ift. den 
uddannelse, man vælger, og det job man får på sigt. Denne opmærk-
somhed får ham dog ikke til at undersøge, hvordan astma kan have 
betydning ift. landbrugsuddannelsen og -erhvervet.

Mathias fortæller videre, at ’jeg var egentlig møj glad for at lave 
den, så kan man se, hvad man har tænkt sig, det er ligesom et 
bevis på det’.

For Mathias får uddannelsesplanen således også den betydning, at 
den giver ham ro ift. at vide, at han har truffet en beslutning, som 
bakkes op af forældre, vejleder og lærer. 

Andre unge, som jeg taler med, synes også, at det er okay, at lave 
uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne, men 
tillægger det ikke særlig betydning. 

Dette begrunder de med, at aktiviteterne er at betragte som 
’noget der skal gøres’, et krav for at kunne komme videre.

5 .1 .3 Opsamling
Analyserne viser, at de unge i materialet tillægger vejledningsaktivi-
teter stor betydning, når de vurderer, at aktiviteterne bidrager til at 
kunne træffe et valg af ungdomsuddannelse. Alle de unge, jeg taler 
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med, finder introduktionskurserne værdifulde og tillægger det positiv 
betydning at besøge og undersøge de uddannelser, de overvejer, og 
uddannelser der ligger lige i nærheden. Og de finder det mindre 
betydningsfuldt at besøge uddannelser, de vurderer ligger længere 
væk fra noget, de overvejer. De unge fremhæver, at introduktions-
kurser har haft central betydning for deres valgproces. Med afsæt i 
en udforskning af uddannelser de overvejer, oplevede mange af de 
unge at have fået det, de havde brug for, for at være sikker på deres 
valg. Som tidligere nævnt er der i de to klasser, jeg følger, kun få 
elever i brobygning i 9. klasse. Stig er en af de elever i det empiriske 
materiale, der tillægger det betydning at deltage i brobygning i 9. 
klasse, når formålet er at bidrage til at afklare tvivl.

Det har således betydning, om introduktionskurser og brobygning 
ligger tæt på de unges interesser eller længere fra. Et andet aspekt, 
som har betydning for oplevelse af meningsfuldhed, er, hvorvidt den 
unge betragter sig som afklaret. Jeg vil nu betragte de unges syn på 
vejledningsaktiviteter, der finder sted, efter de unge oplever at have 
truffet et valg af ungdomsuddannelse.

5.2 Vejledningsaktiviteter skifter betydning 
for unge
I 10. klasse er det en betingelse for alle elever, at brobygning er 
obligatorisk. Der er ligeledes mulighed for, at den unge kan komme 
i praktik med et uddannelsesperspektiv. Af loven fremgår det, at 
brobygnings- og praktikforløb skal være en integreret del af 10. klasse 
og skal tilrettelægges i tilknytning til undervisningen, så forløbet 
fremstår sammenhængende for den enkelte elev. Brobygningen skal 
omfatte mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial 
uddannelse. Herudover kan der brobygges til gymnasial uddannel-
se (Undervisningsministeriet, 2010b). 

Der kan være mange begrundelser for, at en ung vælger at gå i 10. 
klasse. Danmarks Evalueringsinstitut finder følgende begrundelser 
hos elever i 9. klasse, der har valgt, at de vil i 10. klasse på enten en 
folkeskole eller efterskole, nemlig ønske om at forbedre sig fagligt 
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for at blive klar til en ungdomsuddannelse, blive afklaret om hvad 
man vil, ønske om at komme et nyt sted hen (med nye lærere og 
kammerater) og ønske om at være sammen med sine venner (Dan-
marks Evalueringsinstitut, 2011, s. 54). Her er de begrundelser, der 
ses i mit empiriske materiale: 

Mange af de unge, der fortsatte i 10. klasse, vidste forinden, 
hvilken ungdomsuddannelse de vil påbegynde efterfølgende 
men ønsker at blive mere modne personligt, socialt og/eller 
fagligt, ønskede at blive et år ældre inden de påbegyndte eud, 
så de nemmere kan få en læreplads, ønskede nogle gode ople-
velser på efterskole. Nogle unge var uafklarede omkring uddan-
nelsesvalg efter 9. eller 10. klasse og ønskede en 10. klasse for 
at blive afklarede. Nogle af disse unge oplevede også at være 
fagligt svage og ønskede at få mere faglig ballast i løbet af 10. 
klasse. 

Mange af de unge, jeg følger, har som nævnt truffet et valg af ung-
domsuddannelse efter introduktionskurserne i 8. klasse – som der 
lægges op til, at de skal. Som det kan læses ud af ovenstående be-
grundelser, kan et ønske om 10. klasse været forbundet med et ønske 
om afklaring af ungdomsuddannelsesvalg, men er det ikke nødven-
digvis.

For mange unge er brobygning i 10. klasse således placeret efter de 
har truffet et valg af ungdomsuddannelse. Nedenfor analyserer jeg, 
hvordan denne betingelse får betydning for, hvordan de unge, som 
jeg geninterviewer, mens de går i 10. klasse, betragter vejlednings-
aktiviteterne.

Carl fra Dalestrup Skole har tidligere fortalt, at han synes, at intro-
duktionskursus i 8. klasse var godt og relevant, fordi det hjalp ham 
med at få afklaret sit uddannelsesvalg – nemlig automekaniker. Carls 
vurdering knyttede sig tæt til hans selvforståelse som en, der skulle 
have afprøvet sit valg. Nedenfor præsenterer jeg mere af Carls for-
tælling og hans begrundelser for ikke at deltage i brobygning i 10. 
klasse.
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Carl synes, skolen er kedelig. Han fortæller mig i 9. klasse, at 
han vælger at gå i 10. klasse for at blive et år ældre, inden han 
begynder på mekanikeruddannelsen. Mekanikere vil helst have 
lærlinge, der har kørekort, og derfor er det godt at blive et år 
ældre, inden han starter på eud. Carls lærere i 9. klasse og 
vejleder synes også, at Carl skal i 10. klasse, inden han begyn-
der på eud, fordi han har vanskeligt ved fysik. Hvis han ikke når 
et tilstrækkeligt niveau i fysik, kan han få problemer med at 
gennemføre uddannelsen til automekaniker. Carl kender godt 
deres bekymring, men han er til gengæld ikke selv bekymret. 
Fordi Carl som nævnt synes, at skolen er kedelig, vælger han 
en lektiefri 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne. 
Denne 10. klasse er tilrettelagt således, at eleverne er på bro-
bygning på alle de indgange på eud, der udbydes i lokalområ-
det. 

Jeg interviewer Carl lige før jul, hvor han har gået i 10. klasse i 
ca. et halvt skoleår. Carl fortæller mig, at han kun har været 
med på enkelte brobygningsbesøg. Han kan ikke se nogen ide 
i at besøge de andre eud-indgange, når nu han ved, at han ikke 
vil være nogen af de ting fx ’mad til mennesker, hg-business og 
det it-halløj’. Derfor har Carls mor ringet til klasselæreren og 
sagt, at Carl skal i praktik i stedet for. Carl har været i praktik 
hos en landbrugsmekaniker, mens de andre elever har været i 
brobygning. Når nu Carl ved, ’at han ikke vil være de andre 
ting’, så synes han lige så godt, at han specifikt kan finde ud af, 
om han vil være auto- eller landbrugsmekaniker. Carl finder ud 
af, at dét med landbrugsmekaniker ikke lige var ham. Han synes, 
der er for meget, han ikke har forstand på. Så han holder fast i 
sit valg af, at han vil være automekaniker. Arbejdet som auto-
mekaniker kender Carl fra sit fritidsjob på et autoværksted. 

Vejleder på 10. klassecentret fortæller mig, at hun synes, det er 
uhensigtsmæssigt, at Carl ikke får lejlighed til at stifte bekendt-
skab med de øvrige indgange på eud, så han kan få et bredere 
kendskab og perspektiv. Dette knytter sig også til en bekymring 
for, om Carl kan nå det krævede niveau i fysik ift. at gennem-
føre automekanikeruddannelsen. Der er stadig risiko for, at han 
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ikke når dette. Det er vejleders vurdering, at det ville være 
hensigtsmæssigt, at Carl har et godt grundlag for at overveje 
andre uddannelsesveje. Vejleder har talt med Carl om dette, 
men han kan som nævnt ikke se nogen mening med brobyg-
ningsaktiviteterne, når nu han har besluttet sig for, hvad han vil. 
Fysik er han ikke bekymret for.

Som nævnt er det en betingelse for vejleder, lærer og unge, at bro-
bygning i 10. klasse er obligatorisk. Carl synes, skolen er kedelig, og 
derfor har han valgt en lektiefri 10. klasse linje. Denne linje er 
samtidig en linje med ekstra brobygning. Ud fra interview med hhv. 
klasselæreren i den pågældende 10. klasse og vejlederen på 10. 
klassecenteret får jeg indtryk af, at brobygningen finder sted i samspil 
med undervisningen og med involvering af lærere fra både 10. klasse 
og eud. I den forstand kunne man argumentere for, at brobygnings-
forløbet er en integreret del af 10. klasse, som det er angivet i loven, 
at det skal være (jf. Undervisningsministeriet, 2010b).

Carl betragter de vejledningsaktiviteter, han møder i 10. klasse, som 
i vid udstrækning har karakter af brobygning, som nogle, der skal 
bidrage til at afklare uddannelsesvalg. Carl har valgt uddannelse, og 
han er sikker på, at han har truffet det rigtige valg. I og med at bro-
bygning i 10. klasse er placeret efter, at Carl oplever at have truffet 
et uddannelsesvalg, kommer Carl til at betragte de generelle brobyg-
ningsaktiviteter i 10. klasse som meningsløse.

I lyset af en forståelse af ’udfordring’ som knyttet til en bestræbelse 
på at understøtte, at Carl får udvidet rådighed over livsbetingelser 
(jf. den tidligere beskrivelse af hvordan rådighedsbegrebet kan in-
spirere til hvorledes ’udfordring af uddannelsesvalg’ kan forstås) kan 
vejleders bestræbelse på at motivere Carl til at deltage i brobygning 
på de forskellige indgange til erhvervsuddannelserne ses som et 
forsøg på at bidrage til, at han får et udvidet kendskab til uddannel-
ser, job og sine muligheder og kommer til at reflektere over sig selv 
på nye måder. Denne bestræbelse har vanskelige vilkår pga. Carls 
orientering mod uddannelsesvalg, og fordi han netop ikke er i tvivl 
om det valg, han har truffet. Man kan tale om konfligerende perspek-
tiver og interesser. 
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Det går igen i de situerede samtaler og interviewene med de unge, 
at de tillægger vejledning og tilknyttede aktiviteter den betydning, 
at de skal bidrage til uddannelsesvalg, og at det kun giver mening at 
deltage og udforske, så længe det er i valgøjemed. Denne forståelse 
træder i vid udstrækning frem i det empiriske materiale for både 
unge og vejledere. Kategorier som ’har valgt’/’har ikke valgt’ og 
’afklaret’/’ikke afklaret’ ser ud til at have indflydelse på den betydning, 
som de unge tillægger vejledningen.

Det ses, at brobygning giver mening for Carl i den udstrækning, at 
den giver ham mulighed for at udforske, hvilken retning af mekani-
keruddannelsen og -jobbet, der kan være noget for ham. Denne 
udforskning bidrager til, at han fastholder automekaniker som sit 
uddannelsesvalg.

Nogle vil måske undre sig over, at Carl overhovedet har valgt en 10. 
klasse med ekstra brobygning, når han ikke kan se mening med at 
deltage heri. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for Carl 
og andre unge er mange forhold og engagementer at overveje, når 
man fører sit liv. Det er en strukturel betingelse, at der er mangel på 
lærepladser (Redder, 2014), og selvom Carl egentlig helst vil springe 
10. klasse over og gå i gang med en eud efter 9. klasse, beslutter han 
sig for i samarbejde med sine forældre og vejleder, at det kan give 
god mening at søge at forbedre sine chancer for at få en læreplads 
ved at være lidt ældre, så det ikke varer så længe, inden han kan få 
kørekort. I Carls valg af 10. klasse indgår også et ønske om at undgå 
lektier, fordi han synes skolen er kedelig og lektier trælse. Den eneste 
lektiefri 10. klasse-linje er den, hvor der også er ekstra brobygning. 

Carl er den eneste af de unge, der ved geninterview i 10. klasse 
fortæller mig, at han har valgt ikke at deltage i brobygning. 

Lad os se hvordan de betydninger, en ung tillægger vejledningsak-
tiviteter, udvikler sig for en anden ung i forløbet fra 8. til 10. klasse. 
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5 .2 .1 Et uddannelsesvalg er truffet – og aktiviteten ligger ikke 
inden for noget, jeg overvejer

Laura valgte i 8. klasse bl.a. at tage på introduktionskursus på 
hf, fordi hun overvejede at tage en hf. Hun synes, introdukti-
onskurset var okay, selvom hun tidligere havde besøgt hf i for-
bindelse med, at hendes bror gik der. I løbet af 9. klasse fortæl-
ler hun mig, at hun er helt på bar bund ift. hvilken 
ungdomsuddannelse, hun vil vælge. Hun beslutter sig sammen 
med sine forældre for, at hun vil gå i 10. klasse på en eftersko-
le. Her geninterviewer jeg Laura i februar. 

Laura fortæller mig, at hun efterhånden er ret sikker på, at hun 
vil på hf som sin bror. Laura fortæller mig, at hun besluttede sig 
for hf allerede inden brobygning i 10. klasse. Laura har bl.a. 
haft nogle vejledningssamtaler med UU-vejlederen på eftersko-
len, som har hjulpet hende til at blive afklaret. Laura fortæller 
mig endvidere ved geninterviewet, at ’jeg var virkelig træt af, at 
vi skulle i brobygning i 10., men jeg vidste jo godt, at vi skulle. 
Ellers kan man ikke gennemføre en 10. klasse. Så det var bare 
noget, der skulle overstås’.

Laura vælger i brobygning at genbesøge hf, hvilket hun oplever 
som meningsløst, fordi hun godt kender hf og har besluttet sig 
for, at det er det, hun vil efter 10. klasse. Herudover vælger 
Laura at tage på brobygning på sosu. 

Vi skal her høre hendes begrundelser og oplevelse af besøget.

Laura fortæller, at hun valgte sosu som det andet brobygnings-
besøg, fordi ’der var ikke andet, der tiltalte mig’, og her kan 
Laura også følges med fire andre piger fra efterskolen. Laura 
fortæller mig til geninterviewet om brobygningen på sosu, at 
’det var godt nok noget forfærdeligt shit, det dér, det skal jeg 
bare ikke. Så blev man selvfølgelig afklaret med det, det var 
godt nok ikke lige mig. Det var bare det med at skulle arbejde 
med gamle mennesker, eller bare mennesker på den måde. Vi 
var på sosu-skolen, og så var vi ovre på plejehjemmet. Jeg kan 
simpelthen ikke sådan noget. Det lugter bare af døde mennesker 
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over det hele, det kan jeg simpelthen ikke. Og så også de men-
nesker der kommer ind på sosu-skolen. I min verden er det 
sådan nogen, man kalder Randers-typer, der bare har det pisse 
svært og farver deres hår rødt og sådan noget. Jeg kan bare ikke 
med sådan nogen mennesker. Det er typerne og så skolen. Det 
var godt nok noget kedeligt noget, vi havde om. De solgte sig 
overhovedet ikke særlig godt. Vi havde om sådan noget kon-
flikttrappe, alt muligt. Det eneste, der var sjovt, var den gang vi 
skulle køre i rullestol. Det var bare fordi, det var sjovt. Det var 
virkelig forfærdeligt. Hold da op. Det skal jeg overhovedet ikke. 
Det vidste jeg også i forvejen’.

Standpunkt er ikke noget primært kognitivt. Der er et emotionelt 
aspekt også, ligesom der er forbindelser mellem det kognitive og det 
emotionelle. Dreier beskriver, hvordan vores emotioner genspejler 
vores subjektive vurdering af de muligheder, vi oplever, vi har i 
forhold til de behov og interesser, vi oplever, vi har. Emotionerne 
bidrager til en umiddelbar samlet vurdering af vores subjektive be-
findende på det aktuelle sted. Fra det sted personen konkret befinder 
sig, vurderer denne, hvilken betydning de aktuelle sammenhænge 
og egen placering heri har for personen selv (Dreier, 1993, s. 72). 
Man kan med Dreier forstå emotioner som erkendelsesledende. 

Analyserne af brobygningsbesøget på sosu indikerer, at når unge som 
Laura tillægger vejledningsaktiviteten den betydning, at den primært 
skal bidrag til uddannelsesvalg, så kan den unges emotioner være 
erkendelsesledende i retning af, om det hér kan være noget for mig 
eller ikke noget for mig. Laura beskriver mange forskellige sanseind-
tryk, som samlet set har betydning for hendes befindende. Hun 
beskriver også refleksioner over sig selv i tilknytning til besøget, 
eksempelvis at hun ikke er og ikke skal være en af ’Randerspigerne’. 
Dette bidrager til, at hun vurderer sosu og besøget som noget ’for-
færdeligt shit’ og konkluderer, at sosu ikke er noget for hende. Hun 
synes, det er meningsløst at være på brobygning på sosu, fordi hun 
allerede forinden vidste, at hun ikke ønsker en sosu-uddannelse, og 
at en sosu-uddannelse efter hendes vurdering ligger meget langt væk 
fra hendes interesseområder.
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Laura var altså på introduktionskursus på hf i 8. klasse, vælger i 10. 
klasse at hun vil på hf efter 10. klasse og er senere i 10. klasse på 
brobygning på hf. Laura synes, det er meningsløst at (gen)besøge 
det, hun har valgt. Det er en central analytisk pointe, at aktiviteter 
der ligner hinanden (introduktionskursus på hf og brobygning på hf) 
altså af den samme ung kan vurderes som meningsfulde og helt ir-
relevante og meningsløse. 

Den måde, Laura forholder sig til aktiviteten, hænger delvist sammen 
med, at hun oplever, at hun allerede har truffet et uddannelsesvalg, 
og delvist med hendes oplevelse af aktivitetens relevans for hende. 
Den måde, unge forholder sig til vejledningsaktiviteter på, er således 
ikke løsrevet fra konteksten. Analysen indikerer, at hvis man er optaget 
af didaktisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af vejled-
ningsaktiviteter, må man også forholde sig til det tidslige aspekt. 
Timing af vejledningsaktiviteten bliver vigtig.

Man kan, jf. definitionen af karrierelæring, argumentere for at kar-
rierelæring har fundet sted. Laura har fået indsigt i sosu-uddannelsen 
og i en del af det arbejde, som uddannelsen kvalificerer til, ligesom 
hun reflekterer over sig selv og eleverne på sosu. Spørgsmålet er om 
aktiviteten har bidraget positivt til Lauras karrierelæring.

Wikstrand og Lindberg fremhæver, at skolen er arena for at skabe og 
reproducere normer, og understreger, at dette finder sted gennem 
subtile processer, som kan være vanskelige at opdage. De foreslår 
at betragte career education som en pædagogisk proces, der er 
normkritisk og som bl.a. handler om at blive opmærksom på de 
normer, der eksisterer og reproduceres i skolen (Wikstrand & Lind-
berg, 2016, s. 30-31).

Laura udtrykker klart sin forståelse af, hvilke typer personer der går 
på sosu-uddannelsen, og af sosu-arbejdet. Det ser ud til at hun – og 
potentielt hendes klassekammerater – efterlades med en forståelse 
af, at sosu-området er forfærdeligt og at det kun er ’sølle’ mennesker, 
som overvejer en uddannelse og et arbejde inden for dette område. 
Dette kan få betydning for normerne på den skole, hun går på, og 
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kan gøre det vanskeligt for andre unge at blive interesseret i sosu-om-
rådet eller fortælle, at de gerne vil tage en sosu-uddannelse.

Dette kan indikere, at det er vigtigt at Laura – og hendes klassekam-
merater – får hjælp til at bringe deres refleksioner over besøget på 
sosu videre end de fx kommer af sig selv. 

I tilknytning til Dreiers fremhævelse af emotioner som erkendelses-
ledende (Dreier, 1993, s. 72) kan der argumenteres for, at hvis vej-
ledningen havde fokus på at understøtte, at unge tillægger vejled-
ningsaktiviteter andre betydninger end primært som noget, der skal 
bidrage til uddannelsesvalg – fx i retning af en ’bredere’ læring om 
uddannelse, arbejde og sig selv – så kan emotionerne som erken-
delsesledende potentielt føre til læring og refleksioner i andre ret-
ninger end primært til en afgørelse af, hvorvidt det hér er noget for 
mig. Lauras oplevelser kan udgøre et afsæt for både individuelle og 
kollektive refleksioner. Fx kan det drøftes, hvilke betydninger so-
su-arbejde har for samfundet, hvad man skal være dygtig til for at 
arbejde inden for dette område, hvilke sider af sig selv man ville 
skulle udvikle for at blive en dygtig sosu-elev eller medarbejder, 
spørgsmål omkring arbejdsmiljø, forskellige værdier og grunde til at 
gå på arbejde.

Carl og Laura deltager i brobygningsaktiviteterne ud fra den betydning 
de tillægger dem – nemlig, at de primært skal bidrage til uddannel-
sesvalg. Carl melder fra brobygningsaktiviteterne. Laura fremhæver 
betingelsen, at brobygning er obligatorisk for alle elever i 10. klasse 
og accepterer denne som et nødvendigt onde. Hun møder op, men 
hendes fortælling giver indtryk af, at hun mest af alt venter på, at 
arrangementet er slut. At en ung kan have en anden forståelse af 
vejledning end Carl og Laura, og at dette har betydning for den unges 
deltagelse, ses af andre dele af det empiriske materiale.

5 .2 .2 Vejledning har betydning, selvom et uddannelsesvalg er 
truffet – giver flere nuancer på verden
Ursula har gået på Mesterholm skole og går i 10. klasse på en efter-
skole, hvor jeg geninterviewer hende i februar. Ursula er den eneste 
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af de unge, jeg taler med, der i høj grad tillægger det værdi at ud-
forske noget, hun ved, hun ikke vil.

Ursula fortæller mig, at de fleste elever på hendes efterskole, 
allerede inden de startede på efterskolen, havde besluttet sig 
for, hvad de vil her efter, inklusiv hende selv. ’Så da vi skulle i 
brobygning, gad vi ikke rigtig noget seriøst’.

Dette forstået på den måde, at når eleverne allerede vidste, at de 
skulle på stx, htx, eud osv., så så de ikke nogen grund til at tage på 
brobygning på de pågældende uddannelser igen. Det er interessant 
at hæfte sig ved, at Ursula betragter det som ikke-seriøst, hvis man 
vælger at tage på brobygning på uddannelsestyper, som man ikke 
overvejer at søge ind på.

Ursula vælger så at komme på brobygning på de to indgange til 
erhvervsuddannelserne Krop og stil og Mad til mennesker. Hun 
fortæller her om Krop og stil.

’Nogle tog der ud, fordi de gerne vil det [søge ind på uddan-
nelsen], og så var der nogle, der tog derud for hyggens skyld og 
så for at se nogle helt andre erhverv end hvad de måske selv 
ville vælge. Så det var både for at få et helt andet indblik i en 
uddannelse, end jeg selv kommer til at gå i retning af. Så jeg 
ved, hvad jeg siger nej til. Og også ligesom for sjov. Fordi jeg 
vidste jo godt, at jeg ville på stx. Det var faktisk rigtig sjovt og 
spændende [på Krop og Stil], fordi jeg har ikke rigtig tjekket før, 
at der findes en decideret frisøruddannelse. Jeg ved ikke hvorfor. 
Jeg har bare tænkt, at jeg havde styr på det, jeg skulle have styr 
på for at vælge. Det var rimeligt imponerende, at gå rundt inde 
på frisøruddannelsen. At gå rundt inde i deres lokaler og frisør-
afdelingen. Det var meget spændende, fordi jeg ligesom aldrig 
rigtig havde tænkt, at der var en decideret uddannelse… Det 
gik egentlig op for mig, at der måske ligger noget i frisøruddan-
nelsen. Jeg troede, det var nogen, der ikke rigtig ved, hvad de 
vil med deres liv-agtigt. Men det er det overhovedet ikke. Det 
er folk, der ligesom gerne vil det, og ikke fordi det lige var deres 
udvej, fordi det er faktisk svært at komme ind på den uddan-
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nelse. Så hvis man ikke er superengageret, så er det ikke det, 
man skal. Og det var anderledes, end jeg troede. De lærer faktisk 
meget mere, end jeg troede’.

Det fremgår, at Ursula synes, at dét der foregår på Krop og Stil er 
sjovt og spændende, og at hun går udforskende til værks og ser 
brobygningsbesøget som interessant. 

Ursula fortæller mig, at efterskoleopholdet har fået hendes øjne 
op for, at der er mange flere måder at forstå verden og mange 
flere forskellige værdier, end dem hun kender fra sin familie og 
Mesterholm, hvor hun er vokset op. 

Ursulas fortælling kan forstås således, at hun forstår oplevelserne på 
brobygningsforløbet som nogle, der relaterer sig til hendes forståel-
se af sig selv som en ung, der er åben over for og er i gang med at 
få en bredere og mere nuanceret forståelse af verden. Ursula begrun-
der sin åbenhed og nysgerrighed i efterskolemiljøet. Det skal i for-
længelse heraf nævnes, at et efterskolemiljø ikke nødvendigvis be-
fordrer en sådan åbenhed og udforskning. Laura, som fandt det helt 
meningsløst at besøge sosu i forbindelse med brobygning i 10. klasse, 
gik fx også på efterskole.

Juul og Pless undersøger i forbindelse med forsøgs- og udviklings-
projektet ’Fremtidens valg og vejledning’ for elever i 8. og 9. klasse 
unges uddannelsesvalg. I midtvejsrapporten er centrale spørgsmål, 
hvilke overvejelser forskellige unge gør sig omkring valget af ung-
domsuddannelse, hvordan de oplever og håndterer valgprocessen, 
og hvordan vejledningen og vejledningsaktiviteter spiller ind på disse 
processer. Rapporten bygger primært på kvantitative data i form af 
en spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativt datamateriale indgår i 
rapporten som understøttelse af analyser af de kvantitative data (Juul 
& Pless, 2015, s. 7-8). Midtvejsrapporten undersøger bl.a. de enkelte 
vejledningsaktiviteter, hvor uddannelsesbesøg i form af introdukti-
onskurser og brobygning til ungdomsuddannelser samlet set er den 
mest udbredte vejledningsform. Elevernes vurderinger af uddannel-
sesbesøgene er interessant i nærværende sammenhæng. Her er et 
uddrag af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen: Mange elever 
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oplever, at besøgene giver et godt indblik i uddannelsens faglige 
indhold (77%), i hvad der fagligt forventes (51%) og i det sociale 
miljø (42%). En del angiver, at de har oplevet undervisning på nye 
måder (42%). 11% angiver, at de synes, at det var spild af tid at 
besøge et sted, man ikke vil gå, og 23% angiver at det var interessant 
at se, hvad andre vælger (Juul & Pless, 2015, s. 62-63). 

Mit projekt er et kvalitativt forskningsprojekt, mens det ovennævnte 
projekt primært er kvantitativt. Jeg synes, det er værd at bemærke, 
at kun ca. hver tiende elev i ’Unges uddannelsesvalg i tal’ angiver, 
at det var spild af tid at besøge et sted, man ikke vil gå. Mens det i 
mit datamateriale er forholdsvist fremtrædende, at de unge, der har 
besøgt uddannelsessteder, hvor de med sikkerhed ved, at de ikke vil 
gå, ikke oplever besøgene relevante eller meningsfulde. Dette uden, 
at jeg har kvantitative data på andelen af unge, som dette gør sig 
gældende for. 

Jeg har ikke grundlag for at begrunde de forskelle, der måske er på 
Juul og Pless’ undersøgelse og nærværende. En mulig forklaring kan 
være, at kun unge, der har deltaget i uddannelsesbesøg på steder, 
hvor de som udgangspunkt er sikre på, de ikke vil gå, i Juul og Pless’ 
undersøgelse svarer, at det var spild af tid. Af mit datamateriale 
fremgår det, at mange unge i 8. klasse finder det meget relevant at 
besøge to forskellige uddannelser, fordi de ikke er sikre på, hvilken 
de vil vælge. Omvendt kan man på baggrund af mit datamateriale 
også argumentere for, at mange unge generelt har den opfattelse, at 
det er spild af tid at besøge et sted, man ikke vil gå – dette også 
selvom de ikke selv har besøgt et sådant sted. Nærværende under-
søgelse følger de unges oplevelse og forståelse af vejledningen over 
tid, mens spørgeskemaundersøgelsen i ’Unges uddannelsesvalg i tal’ 
er lavet én gang for hver enkelt elev, og datamaterialet for hhv. 8. og 
9. klasse er samlet under et (Juul & Pless, 2015, s. 8, 62,) og det er 
således ikke angivet, hvordan svarene fordeler sig for unge i hhv. 8. 
og 9. klasse.

Analyserne ovenfor har vist, at de betydninger, unge tillægger vej-
ledningsaktiviteter, spiller en væsentlig rolle for deres deltagelse i og 
vurderinger af vejledningen. De unges vurderinger af vejlednings-
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aktiviteterne knytter sig i vid udstrækning til, hvorvidt de unge oplever, 
at aktiviteterne er relevante ift. deres valgproces. Med afsæt i et 
valgfokus bevæger mange unge sig hurtigt fra oplevelsen af en vej-
ledningsaktivitet til en vurdering af, om ’dette var noget for mig eller 
ej’ forstået på den måde, at de vurderer om aktiviteten er interessant, 
sjov, kedelig, væmmelig osv. og om den uddannelse, som aktiviteten 
fx relaterer til, er en, den unge vil vælge eller ej, jf. fx Lauras fortæl-
ling om sit brobygningsbesøg på sosu-skolen. Timing af en vejled-
ningsaktivitets placering bliver vigtig. Dette må fremhæves som en 
stor udfordring særligt i forhold til obligatoriske vejledningsaktivite-
ter som introduktionskursus og brobygning, hvor den tidsmæssige 
placering på klassetrin er bestemt i lovgivningen, og i kollektiv 
vejledning.

Af analysen ovenfor ses det, at én ung, nemlig Ursula, tillægger 
vejledningsaktiviteter andre betydninger, end at de skal bidrage til 
valg af ungdomsuddannelse, nemlig at de kan bidrage til udvidet 
kendskab til uddannelser, arbejde og andres begrundelser i relation 
hertil. 

Af det nedenstående ses, at også om unge vurderer en vejlednings-
aktivitet som sjov og interessant eller ikke kan have betydning for 
deres deltagelse.

5 .2 .3 Aktivitetens fascinationskraft kan være selve begrundelsen 
for at deltage i den eller ej
Først skal vi møde Matilde, som har været på hhv. introduktionskur-
sus i 8. klasse og brobygning i 10. klasse på eud-indgangen Mad til 
mennesker.

Matilde fortæller mig, at hun i 8. klasse på Dalestrup Skole bl.a. 
var på introduktionskursus på Mad til mennesker. Hun fortæller, 
at hun valgte dette, fordi hun godt kan lide at lave mad og 
overvejede at blive kok. Matilde synes, det var fedt at være på 
introduktionskurset til Mad til mennesker. Hun synes, de lavede 
nogle spændende ting, og hun lærte meget om at lave mad. 
Hun blev sikker på, at hun ikke vil være kok, fordi hun synes, 
det er for stressende, og hun beslutter sig for en gymnasial 
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uddannelse. Matilde synes, at introduktionskurset var betyd-
ningsfuldt, fordi det bidrog til afklaring. 

Matilde går senere i 10. klasse, hvor hun skal på brobygning, 
som er obligatorisk. Hun fortæller mig til geninterview efter 
brobygningen, at hun tog på Mad til mennesker igen, fordi hun 
vidste, at det er spændende, hvad de laver, og lærerne er vildt 
seje. Og Matilde synes, det var sjovt at være afsted. Jeg spøger 
Matilde, om hun synes, hun fx lærte noget nyt om uddannelsen 
eller sig selv ved brobygningen. Matilde siger lidt undskylden-
de, at hun jo havde været på Mad til mennesker før og mest 
havde valgt det igen, fordi det var sjovt.

Første gang Matilde besøgte Mad til mennesker tillagde hun aktivi-
teten dén betydning, at den skulle bidrage til afklaring, og hun op-
levede aktiviteten relevant og meningsfuld, bl.a. fordi den bidrog til 
dette. Ift. karriererelaterede spørgsmål oplever Matilde bl.a. at få 
indsigt i kokkes arbejdsvilkår, som hun vurderer at være for stressen-
de.

Anden gang tillægger Matilde næsten samme vejledningsaktivitet en 
anden betydning, nemlig at hun skal have det sjovt og lære noget 
mere om madlavning. Dette lever aktiviteten op til, og Matilde synes, 
det var meningsfyldt at deltage. Ved dette besøg på Mad til menne-
sker udforsker Matilde også, og det, hun udforsker, er madlavningens 
univers. I empirien er der ikke tegn på, at hun også går udforskende 
til værks i forhold til spørgsmål om uddannelse, arbejde, livsformer, 
andres begrundelser, sig selv i dette osv. og reflekterer over disse 
spørgsmål på andre måder, end hun gjorde i tilknytning til det første 
besøg. Det ser ud til, at det forhold, at en aktivitet opleves som in-
teressant og sjov, ikke nødvendigvis er det samme som, at deltagel-
se i aktiviteten i sig selv bidrager ind i refleksion over karriererelate-
rede spørgsmål. I lyset af ’udfordring af uddannelsesvalg’ indikerer 
analyserne, at muligheden for udfordring reduceres, hvis den unge 
ikke reflekterer over sine (og andres) oplevelser ift. uddannelse, job, 
sig selv osv. Hvis der ønskes læring i den retning, kunne det se det 
ud til, at den må understøttes på en anden måde end primært ved, 
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at den unge deltager i aktiviteten. Et forhold som kalder på ramme-
sætning af aktiviteten.

Man kan argumentere for, at det kunne have hjulpet Matilde ind i 
andre typer af refleksioner og været en bedre udnyttelse af potentia-
lerne i vejledningsaktiviteterne med henblik på at understøtte læring 
om uddannelse, arbejde, sig selv i det osv., hvis Matilde havde 
deltaget i brobygning på en anden uddannelse. Men afhandlingens 
analyser indikerer, at det tilsyneladende ville være en vigtig forud-
sætning, at Matilde oplevede, at deltagelse i brobygning på en anden 
uddannelse gav mening og var betydningsfuldt. Også dette peger på 
rammesætning af vejledningsaktiviteter, hvilket jeg vender tilbage til 
i diskussionen i kapitel 6.

Nu skal vi høre om en anden ungs deltagelse i introduktionskursus 
i 8. klasse.

Isabella fortæller mig i et frikvarter i slutningen af 8. klasse på 
Mesterholm Skole om sit introduktionskursus. Hun fortæller, at 
hun havde tilmeldt sig både den gymnasiale uddannelse, som 
hun påtænkte at vælge efter 9. klasse, og en indgang til erhvervs-
uddannelserne, fordi det var et krav. Da hun havde været på 
introduktionskursus på den gymnasiale uddannelse, talte hun 
med nogle andre 8. klasseelever, der havde været på introduk-
tionskursus på den indgang til erhvervsuddannelserne, som hun 
skulle besøge dagen efter. De fortalte, at det havde været kede-
ligt. Isabella fortæller mig, at hun derfor ikke så nogen grund 
til, at hun skulle tage derhen, når nu hun også i forvejen vidste, 
at det ikke var noget for hende.36 

Når Isabella ikke overvejer den pågældende erhvervsuddannelse, 
og hun oven i købet finder ud af, at introduktionskurset er kedeligt, 
jf. andre elevers vurdering, så bliver den vurderede kedelighed af-

36  Carl og Isabella fravælger at deltage i tilrettelagte vejledningsaktiviteter. De al-
lerfleste af de unge, i de to klasser jeg har fulgt, deltager dog i vejledningsaktivite-
terne. Undersøgelsen her giver således ikke anledning til at anfægte, hvad PISA-un-
dersøgen i 2012 fandt, nemlig at danske (og finske) unge havde en høj deltagelse i 
vejledningsaktiviteter (Sweet, Nissinen, & Vuorinen, 2014, s. 13).
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gørende for, at hun vælger at lade være med at deltage. Med et afsæt 
i en forståelse af at vejledningsaktiviteten primært har den betydning, 
at den skal bidrage til valg af ungdomsuddannelse, får selve det om 
aktiviteten vurderes som interessant og ikke kedelig således tilsyne-
ladende indflydelse på den unges begrundelser for deltagelse eller 
ej.

Ud over at vejledningsaktiviteterne skal bidrage til valg af ungdoms-
uddannelse, tillægger nogle af de unge altså også vejledningsaktivi-
teterne den betydning, at de kan bidrage til at have det sjovt og in-
teressant. I den udstrækning aktiviteterne kan bidrage ind i disse 
engagementer, vurderer nogle af de unge, at aktiviteterne kan være 
meningsfulde trods det, at den unge vurderer, at aktiviteten ikke 
bidrager til uddannelsesvalg. Hvis ikke aktiviteten i sig selv er sjov 
og interessant, giver den for nogle af de unge, med dette afsæt, ikke 
mening. Laura formulerer dette præcist, når hun om sit brobygnings-
besøg på sosu siger, at 

’det eneste, der var sjovt, var den gang vi skulle køre i rullestol. 
Og det var bare fordi, det var sjovt’. 

Det at køre i kørestol var kun en lille del af brobygningsforløbet og 
ikke tilstrækkeligt til, at Laura vurderer, at forløbet har nogen form 
for mening for hende. 

Analyserne rejser spørgsmål om, om det er nemmere at deltage 
nysgerrigt og undersøgende, hvis man synes, at det, der foregår, er 
interessant – når det knytter an til de relevansstrukturer den unge 
har, fx interesse for at lave mad. Analyserne rejser også spørgsmålet 
om, om dét at aktiviteten efter de unges vurdering er interessant eller 
kedelig, måske får større betydning for deres oplevelse af mening, 
hvis de unge ikke hjælpes til at have blik for, hvad man kan udforske 
og lære ud over om ’det er noget for mig’/’om det er noget jeg vil 
vælge’. Et spørgsmål som peger ind i arbejde med rammesætning, 
forberedelse og bearbejdning af aktiviteten.

De tidligere analyser viser, at det er helt centralt for unges deltagel-
se i vejledningsaktiviteter, at de oplever, at aktiviteterne er relevante 
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for dem ift. hvor de er i deres orienteringsproces. Ovenstående viser, 
at det også har betydning for unge, at de oplever, at indholdet i 
aktiviteterne, de skal deltage i, er sjovt. Hvis aktiviteten vurderes som 
sjov, kan den godt give mening for de unge, selvom de ikke vurderer, 
at aktiviteten er relevant i deres orienteringsproces. Men analyserne 
indikerer også, at det, at en aktivitet er sjov, ikke nødvendigvis bi-
drager til læring og refleksion over karriererelaterede spørgsmål, fx 
i form af refleksion over uddannelse, arbejde, sig selv i forhold til 
dette osv.

5.3 Opsamling

Standpunkter kan forstås som ’en personlig stillingtagen til de fore-
liggende muligheder og deres relation til hans/hendes behov, inte-
resser og anliggender’ (Dreier, 1999, s. 80). Med udvikling af stand-
punkt tager personen stilling til, hvad det for denne er værd at 
engagere sig i og kaste energi ind i. Lige så vel som vejledningsak-
tiviteter kan bidrage til, at unge udvikler standpunkter, fx ift. ung-
domsuddannelse, så indikerer analyserne, at unge også vurderer, 
hvordan vejledningen kan bidrage ift. den unges behov, interesser 
og anliggender. Altså at den unge udvikler standpunkt ift. vejlednin-
gen. Analysen viser, at de betydninger, som unge tillægger vejled-
ningsaktiviteter – primært som bidrag til uddannelsesvalg og i langt 
mindre udstrækning som bidrag til udvidet kendskab til uddannelser, 
job, livsformer og andres begrundelser osv. – har stor betydning for 
deres oplevelse af de enkelte aktiviteters relevans og mening. Ana-
lysen viser endvidere, at unges oplevelse af vejledningens relevans 
har betydning for, hvordan de deltager i vejledningen.

Når unge tillægger vejledningsaktiviteter den betydning, at de skal 
bidrage til, at den unge kan træffe et uddannelsesvalg, er det natur-
ligt, at de deltager i og vurderer aktiviteter med afsæt i en forståelse 
af, om de bidrager til dette valg. At de fx deltager i introduktionskur-
ser eller brobygning for at undersøge, ’om det er noget for mig’, eller 
fravælger eller finder det mindre meningsfuldt at deltage, hvis akti-
viteten vurderes irrelevant ift. et valg.
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Dreier skriver, at man ikke kan forstå en persons deltagelse i en given 
kontekst ved kun at betragte denne kontekst. Dette fordi den aktu-
elle kontekst kun udgør en del af hans eller hendes deltagerbaner 
på tværs af kontekster (Dreier, 2008, s. 42). ’There is a structure of 
personal relevance at play … Participants engagements and stakes 
in a context depend on its status in relation to other contexts in their 
trajectories of participation (Dreier, 2008, s. 42). Dette lægger op til 
at se vejledningsaktiviteterne i lyset af hverdagslivets relevans. De 
unges vurdering af vejledningsaktiviteters meningsfuldhed ift. at 
bidrage til valg af ungdomsuddannelse får for mange af de unge 
betydning for deres deltagelse og engagement i aktiviteter før og efter 
et uddannelsesvalg er truffet. De unges oplevelse af mening med 
aktiviteten knytter sig således tilsyneladende ikke alene/primært til 
selve aktiviteten, fx aktivitetens tilrettelæggelse, gennemførelse og 
indhold, men også til om de overordnet set oplever, at aktiviteten er 
relevant for dem at deltage i, i forhold til hvor de er i deres proces 
på tværs i livet. Aktivitetens tidsmæssige placering ift. hvor den unge 
oplever at være i sin valgproces bliver således afgørende for den 
unges oplevelse af relevans og deltagelse. Dette ikke sådan at forstå, 
at aktivitetens indhold og tilrettelæggelse ingen betydning har – fa-
scinationskraft har, som analyserne viser, også betydning.

Dén betingelse, at en række vejledningsaktiviteter er obligatoriske, 
hvorved unge ikke umiddelbart kan vælge dem fra, bidrager tilsyne-
ladende til, at nogle unge oplever vejledningen modsigelsesfyldt. 
De skal deltage i vejledningen med henblik på at vælge ungdoms-
uddannelse, og når de har valgt ungdomsuddannelse, skal de blive 
ved at deltage – hvorfor egentlig det? Dette forekommer at være et 
relevant spørgsmål med afsæt i et valgfokus. 

Det er vigtigt at fremhæve, at ovennævnte ikke skal læses som ’at 
de unge er et problem’, og at de ’burde’ være anderledes. Analyser-
ne indikerer, at de unge gør, hvad der lægges op til – at tage afsæt i 
sig selv og en styring mod valget. Man kunne omvendt argumentere 
for, at det er lovgivning, rammer, vejledning og undervisning, der 
har brug for hjælp fra de unge til at forbinde og udvikle rammer og 
aktiviteter, så de fremstår betydningsfulde og relevante set fra de 
unges liv og de dobbeltheder og dilemmaer, de befinder sig i her.
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6. Diskussion og konklusion

Afhandlingens foregående kapitler har givet indsigt i kontekstuelle 
rammer for vejledernes arbejde i samspil med lærernes arbejde, 
ligesom kapitlerne, med fokus på vejledning, har givet indsigt i nogle 
dimensioner af, hvordan hverdagslivet udfolder sig for unge, vejle-
dere og lærere på to forskellige skoler. Dette har bidraget med viden, 
der forbinder sig til afhandlingens forskningsspørgsmål, nemlig 
hvordan uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning udfolder sig 
i samspil med skolen og dens lærere, og hvordan vejledning giver 
mening for unge i udskolingen.

I dette afsluttende kapitel går jeg på tværs af analyserne, samler op 
på centrale pointer og diskuterer med udgangspunkt i det teoretiske 
afsæt, som kritisk psykologi udgør, nogle perspektiver på vejledning 
af unge i udskolingen. Nogle af disse diskussioner forbinder sig til 
karrierevejledning mere generelt – dvs. i andre kontekster og for 
andre målgrupper og til spørgsmål om social retfærdighed.

6.1 Aktiviteter i vejledning og emnet 
uddannelse og job
Analyserne viser, at vejledning er en mangfoldig, sammensat og 
modsætningsfyldt størrelse, hvori der indgår en række aktiviteter, 
som er indlejret i strukturelle betingelser. I løbet af mit feltarbejde 
har jeg observeret eller talt med unge, vejledere eller lærere om disse 
aktiviteter:

• Kollektiv vejledning om uddannelsessystemet
• Introduktionskursus i 8. klasse, brobygning i hhv. 9. og 10. klasse 

til gymnasiale uddannelser og til forskellige indgange til erhvervs-
uddannelserne

• Praktik i 8., 9. og 10. klasse
• Arbejde med uddannelsesplan
• Screeningssamtaler mhp. at identificere unge, der har brug for en 

særlig vejledningsindsats for at kunne træffe valg af ungdomsud-
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dannelse, er usikre på valg af ungdomsuddannelse eller har valgt 
en uddannelse, de ikke vurderes uddannelsesparat til

• Individuelle vejledningssamtaler i skoleforløbet – fra enkelte 
samtaler til længerevarende vejledningsforløb, og med forskelli-
ge fokusområder

• Vejledningssamtaler efter afbrud af 10. klasse med henblik på at 
den unge kan påbegynde ungdomsuddannelse

• Udforskning af videregående uddannelser
• Udforskning af erhvervsmuligheder efter kompetencegivende 

uddannelse
• Fritidsjob etableret i samarbejde med vejleder
• Vejledning om optagelse.dk – ansøgning om ungdomsuddannel-

se
• Samtale mellem ung, forældre og vejleder
• Åbent hus på uddannelsesinstitutioner – i enkelte tilfælde i føl-

geskab med vejleder
• Svar på brugerundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning (jf. Undervisningsministeriet, 2014d)
• Overgangssamtale på 10. klassecenter med deltagelse af ung, 

forældre, kommende klasselærer og vejleder

Analyserne viser også, at der i den ene klasse, som jeg fulgte under 
feltarbejdet, var aktiviteter, som af lærer og vejleder blev karakteri-
seret som aktiviteter i emnet uddannelse og job, nemlig:

• SkoleSkills
• Besøg i klassen af htx-lærer, som gennem aktiviteter bidrager med 

indsigt i fag på htx.

I den anden klasse fik jeg ikke kendskab til uddannelse og job-akti-
viteter. Andre undersøgelser finder ligeledes, at emnet uddannelse 
og job ikke er et prioriteret område på mange skoler (Balslev Jensen, 
2012, s. 13).

De nævnte aktiviteter er aktiviteter, hvor unge deltager. I oversigten 
er ikke nævnt de dele af vejleders arbejde, som ikke foregår i samspil 
med unge, fx sagsbehandling, forberedelse af individuelle og kol-
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lektive vejledningsaktiviteter, forældremøder og samarbejde med 
samarbejdsparter.37

Oversigten illustrerer, at der finder mange forskelligartede aktiviteter 
sted i vejledning – fra kollektiv vejledning til korte samtaler til længere 
individuelle vejledningsforløb til brobygning, til praktik og fritidsjob. 
Unge bevæger sig ad forskellige veje i vejledning, og vejlednings-
forløb for unge udformer sig således meget forskelligt. Forskellighe-
den knytter sig fx til vejleders vurdering af den/de unges behov for 
vejledning, de betydninger den/de unge tillægger vejledningen, 
vejledningsaktiviteternes placering ift. den/de unges valgproces og 
ønske om at deltage i skolen, praksis på den konkrete skole og i det 
konkrete Ungdommens Uddannelsesvejlednings-center, de aktuelle 
lærere og vejledere og samarbejdet mellem disse. Det vejlednings-
forløb, som én ung tilbydes, får eller vælger, kan således se meget 
anderledes ud end vejledningsforløbet for en anden ung – både for 
unge der går i forskellige klasser, og for unge der går i samme klasse. 
Dette henleder opmærksomheden på, at der er behov for at skabe 
sammenhæng og progression mellem vejledningsaktiviteterne for 
den enkelte unge. Vejlederen spiller en central rolle i denne sam-
menhæng.

6.2 Fokus på uddannelsesvalg

I afhandlingens indledende kapitel opridsede jeg forståelser af kar-
rierevejledning, som træder frem i centrale europæiske policy papers. 
I disse dokumenter knyttes karrierevejledning til livslang læring og 
ses som en afgørende indsats i relation til at ruste borgerene til 
livslangt at være en aktiv part af et omskifteligt samfund. Effektiv 
karrierevejledning forstås bl.a. som central i indsatsen for livsbalan-
ce, aktivt medborgerskab og for at mindske social ulighed. Jeg be-
tegner disse forståelser som en ’bred forståelse af vejledning’. Jeg 
viste også, at der i den danske vejledningslov er fokus på, at vejled-

37  Boston Consulting Group har undersøgt tidsforbrug og lønudgifter i forbindelse 
med forskellige UU-vejlederopgaver (Boston Consulting Group, 2013), og jeg kan 
henvise hertil som supplement til det, der er fokus på i indeværende afhandling.
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ning skal bidrage til, at den vejledte træffer valg af uddannelse og 
erhverv, gennemførelse af uddannelse, begrænse frafald, skal bidrage 
til informationssøgning og anvendelse af informationer. I vejlednings-
bekendtgørelsen nævnes, at vejledning skal bidrage til, at den vej-
ledte reflekterer over egne kompetencer, potentialer og muligheder 
ift. uddannelse og erhverv. I den danske lovgivning er der således 
overvejende fokus på, at vejledning skal bidrage til uddannelsesvalg. 
I forhold til den forståelse af hvad vejledning skal bidrage til, der 
kommer til udtryk i europæiske policy papers, så kommer der i den 
danske lovgivning en smallere forståelse til udtryk. Lovgrundlagets 
foci udgør en betingelse for vejledere, lærere og unge mv.

Analysen af det empiriske materiale viser, at der i policy på området, 
i vejleders og lærers praksis og i unges forståelser af vejledning, i vid 
udstrækning er fokus på, at vejledning skal bidrage til, at unge træffer 
et valg af ungdomsuddannelse (som de er uddannelsesparate til). 
Dette fokus ses eksempelvis i de måder, vejleder og lærer præsen-
terer vejledningen, i måderne hvorpå vejledningsaktiviteter begrun-
des og gennemføres eksempelvis i form af hvad der kan få plads i 
vejledningssamtaler, og hvad der ikke betragtes som relevant at være 
optaget af. Vejleder og lærer kan i nogen udstrækning også have en 
bredere forståelse af, hvad vejledningsaktiviteter kan bidrage til, 
eksempelvis udfordring af statushierarkier mellem uddannelser. Men 
det ser ud til, at sådanne forståelser af hvad vejledning kan bidrage 
med og til ekspliciteres så svagt, at de unge ikke hæfter sig ved dem 
og/eller ikke tillægger dem betydning. Et eventuelt bredere perspek-
tiv på, hvad vejledning kan og skal, ser ud til at få meget lidt op-
mærksomhed.

Det forhold at vejledningen fremstår som en indsats, der primært 
retter sig mod unges ungdomsuddannelsesvalg må ses i sammenhæng 
med lovgivningen og bredere samfundsmæssige diskurser om mål 
og vigtigheden af ’det rigtige valg første gang’ og ’den lige vej’. 
Sådanne diskurser er en del af de betingelser, der gør sig gældende 
for unge og deres forældre (og for vejledere og lærere) og kan bidrage 
til, at de ikke nødvendigvis hæfter sig ved det, hvis det kort nævnes, 
at vejledning kan bidrage på andre måder end til valg af ungdoms-
uddannelse.



262

Fokus på nærmeste uddannelsesvalg er ikke nyt eller enestående for 
Danmark. OECD skriver i 2004, at ‘Too often services fail to develop 
people’s career management skills, but focus upon immediate deci-
sions’ (OECD, 2004, s. 3). En norsk undersøgelse finder eksempelvis, 
at majoriteten af vejledere i ’videregående skoler’ (eleverne her har 
cirka samme alder, som eleverne har i danske 8.-10. klasser) angiver, 
at de ser det som det primære mål med vejledningen at støtte ele-
vernes førstkommende uddannelsesvalg. De finder ligeledes, at de 
fleste elever primært forstår vejledningen som noget, der skal bidrage 
til nærmeste uddannelsesvalg (Haug, Schulstok, & Bakke, 2016, s. 
31-32). PISA undersøgelserne fra 2012 viser, at både danske og finske 
elever har høj deltagelse i vejledningsaktiviteter, men hvor de finske 
elever også er orienterede mod perspektiver på videregående ud-
dannelse og arbejdsmarked, så er de danske elever mest optagede 
af valg af ungdomsuddannelse (Sweet, Nissinen, & Vuorinen, 2014).

6.3 Konsekvenser af en stor optagethed af 
uddannelsesvalg
Analyserne viser, at unges forståelser af vejledning forbinder sig til 
den måde vejledning træder frem for dem på – som en indsats der 
primært skal hjælpe dem med at træffe et valg af ungdomsuddan-
nelse. Det er en central analytisk pointe, at unges forståelser af 
vejledning har betydning for deres deltagelse i den.

Den britiske antropolog Ingold beskriver, hvordan uddannelsessy-
stemet kan disciplinere os til at bevæge os på måder, så vi ser de 
veje, vi går, som noget, der tilbyder transit fra ét punkt til et andet 
– i nærværende sammenhæng eksempelvis at nå frem til at træffe et 
valg af ungdomsuddannelse. Vores intention er at bevæge os fra hér 
til dér, og vi bliver frustrerede, hvis vi kommer ind i en gyde, der 
ikke fører mod målet (Ingold, 2016, s. 101). Vi ser ikke et besøg i en 
gyde som en opdagelse, som turen bidrager til, men som et tilbage-
slag ift. at nå frem. Ingold beskriver, hvordan det at være optaget af 
at nå et mål kan bidrage til, at vi ser landskabet, vi bevæger os i, 
som noget vi skal igennem for at nå frem, frem for også at være 
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opmærksom på, hvad vi kan opleve undervejs. Målet kan lede vores 
opmærksomhed væk fra, hvor vi går (Ingold, 2016).

Afhandlingens analyser og Ingolds perspektiver skærper opmærk-
somheden på, at den måde unges bevægelse gennem landskabet 
begrundes og tillægges betydning spiller en afgørende rolle for, hvad 
de ser og oplever undervejs.

Fordi en vejledningsaktivitet er obligatorisk, opleves den af den unge 
ikke nødvendigvis som noget, der bidrager ind i det, Holzkamp kalder 
den unges læringsinteresse. Det er vanskeligt at deltage i noget uden 
at lære et eller andet (Holzkamp, 2013b, s. 122), men med afsæt i 
analyserne synes det rimeligt at pege på, at det er sandsynligt, at 
unge lærer mindre om uddannelse, job, sig selv osv., hvis de ikke 
oplever det relevant for dem at deltage (som fx Laura der er på 
brobygning og mest af alt venter på, at programmet er slut, så hun 
kan komme hjem igen) eller helt konkret ikke deltager (som fx Carl 
som melder fra til brobygningsaktiviteter). Aktiviteternes potentialer 
til at bidrage til læring om uddannelse, arbejde, forskellige slags liv 
at leve og sig selv i forhold hertil mv. ser ud til at blive udnyttet i 
mindre grad, hvis de unge ikke oplever det relevant for dem at deltage 
eller helt konkret ikke deltager.

I forlængelse af en forståelse af læring som knyttet til menneskers 
aktive deltagelse og oplevelse af relevans (Dreier, 1999, s. 84), tegner 
analyserne således et billede af, at et valgfokus for mange unge lukker 
ned frem for at åbne op til nysgerrighed og refleksion. Der tegner sig 
et billede af, at et valgfokus kan komme til at så i vejen for, at vej-
ledning kan bidrage mere bredt til karrierelæring og udvikling af 
karrierekompetence, dvs. stå i vejen for at vejledning fx bidrager til 
flere erfaringer og til overvejelser over, hvad andre og den unge selv 
synes er betydningsfuldt, over andres og egne interesser og værdier. 
Et valgfokus ser ud til at bidrage til mindre engagement i aktiviteter, 
som unge ikke oplever bidrager til en relevant udvidelse. 

I de følgende afsnit diskuterer jeg konsekvenser af det billede, som 
afhandlingens analyser tegner af, hvordan vejledning udfolder sig i 
samspil med skolen og dens lærere, og af hvordan vejledning giver 
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mening for unge i udskolingen. Først diskuteres, hvordan et primært 
fokus på uddannelsesvalg i vejledningen og i unges forståelser af 
vejledning har social retfærdighedsimplikationer. I sammenhæng 
hermed diskuteres på tværs af afhandlingens analyser andre spørgs-
mål omkring social retfærdighed.

6.4 Ulighed og retfærdighed 

Grundlaget for karrierevejledning var historisk et ønske om at øge 
social retfærdighed. Denne pointe blev præsenteret i kapitel 1, hvor 
jeg også fremhævede, at der stadig er et stort behov for at arbejde 
for social retfærdighed. Hooley og Sultana pointerer eksempelvis, 
at mange af de udfordringer, som Parsons var optaget af, enten stadig 
er her eller er kommet tilbage – ’Poverty, inequality, shifts in the 
nature and location of work, a lack of social mobility, and the growth 
of geographical mobility’ – og udgør sociale, politiske og økonomi-
ske temaer, som vejledning må arbejde med. Behovet er mindst lige 
så stort som tidligere (Hooley & Sultana, 2016, s. 3). 

Jeg betonede også med afsæt i forskellige forfattere, at social retfær-
dighed kan forstås på flere måder, og at det ikke altid er klart, hvad 
der menes, når der tales om social retfærdighed. For at befordre en 
udbytterig diskussion er det vigtigt at eksplicitere, hvilken forståelse 
af social retfærdighed, man arbejder med. Det er med denne pointe 
in mente, at jeg har valgt at inddrage to specifikke teoretiske tilgan-
ge til social retfærdighed i diskussionen, nemlig Sens capability-te-
ori der giver mulighed for at diskutere social retfærdighed i et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv, og Højholts teori om situeret ulighed, 
der bidrager til at diskutere ulighed i et hverdagslivsperspektiv. Med 
valget af de to teoretiske perspektiver har jeg forsøgt at være ekspli-
cit omkring de forståelser af social retfærdighed, der er afsæt for 
diskussionen. Diskussionerne illustrerer på denne måde også, at man 
får øje på forskellige aspekter af social retfærdighed afhængig af det 
teoretiske udgangspunkt.

Praksisforskning giver mulighed for at få indsigt i, hvordan forskelli-
ge problemer produceres eller mødes i hverdagslivets praksis i vej-
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ledning og skole i relation til de betingelser, der gør sig gældende 
og som også må betragtes som foranderlige. I diskussionen nedenfor 
går jeg på tværs af de analytiske afsnit og trækker forskellige aspek-
ter frem af analyserne, der – i lyset af hhv. situeret ulighed og capa-
bility – knytter sig til social retfærdighed i hverdagens praksis. På 
denne måde bidrager afhandlingen med praksiseksempler på, hvordan 
social retfærdighed kan være i spil. I forlængelse af Hooleys pointe 
om, at vi trods interesse for social retfærdighed stadig mangler at 
svare på ’what is to be done’ (Hooley, 2015, s. 13), vil jeg fremhæ-
ve, at sådanne praksiseksempler set i samspil med strukturelle forhold 
er nødvendige for og kan bidrage ind i en bredere diskussion af, 
hvordan praksis og politik på sigt kan udvikles – et spørgsmål, som 
det dog ikke er afhandlingens ambition at bidrage til.

Diskussionen af social retfærdighed har denne struktur: først frem-
hæver jeg kort, at børn og unge har ulige adgang til career educati-
on og vejledning. Herefter vender jeg blikket mod den ovenstående 
diskussion af et stort valgfokus i vejledning. Dette diskuterer jeg med 
afsæt i Sens capability-teori. Dette følges af en diskussion af ulighed 
i et hverdagslivsperspektiv.

6 .4 .1 Ulige adgang til career education og vejledning
Analyserne viser, at den betydning, som læreren tillægger hhv. vej-
ledning og elevernes deltagelse i vejledningsaktiviteter, spiller en 
central rolle for samarbejdet mellem vejleder og lærer og for vejleders 
mulighed for at få adgang til eleverne for kollektive vejledningsak-
tiviteter. Lærerne i de to 9. klasser, jeg har fulgt, prioriterer endvide-
re undervisning i emnet uddannelse og job forskelligt. I en af klas-
serne møder jeg eksempelvis ikke uddannelse og job-undervisning 
gennem det år, hvor jeg laver feltarbejde. I loven er det angivet, at 
vejledningen bl.a. skal bygge på de kundskaber og færdigheder, 
eleverne tilegner sig i uddannelse og job-undervisningen fra 0.-9. 
klasse (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, §6; 
Undervisningsministeriet, 2010c, §5). Når en klasse ikke modtager 
undervisning i emnet uddannelse og job, får det betydning for det 
grundlag, som vejledningen har at bygge på.
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Dette henleder opmærksomheden på den forskel eller ulighed, der 
ligger i, at nogle børn og unge modtager langt mindre career educa-
tion i form af undervisning i emnet uddannelse og job og vejledning, 
end andre børn og unge gør. En ulighed, der fx har betydning for de 
unges anledning til at reflektere over uddannelse, arbejde, forskel-
lige slags liv at leve, uddannelsesvalg og sig selv i forhold hertil. 
Forskellene knytter sig tilsyneladende mere til de betydninger, den 
aktuelle lærer og/eller skole tillægger emnet uddannelse og job og 
vejledning og til samarbejde mellem lærer og vejleder end til vur-
dering af de unges behov.

6 .4 .2 Et primært fokus på uddannelsesvalg kan have social 
retfærdighedsimplikationer
I dette afsnit inddrager jeg Sens perspektiver på frihed og social 
retfærdighed i en diskussion af, hvordan et overvejende fokus i 
vejledningen på uddannelsesvalg kan have social retfærdigheds 
implikationer.38

Indledningsvis vil jeg minde om capability teoriens fokus på frihed. 
I teorien lægges ikke bare vægt på, hvad mennesker opnår og har 
succes med, men også på den frihed, mennesker faktisk har til at 
vælge mellem forskellige slags liv. Frihed til at vælge bidrager til 
menneskers velbefindende, men har også en værdi i sig selv (Sen, 
2009, s. 18). En dimension af frihed handler om muligheder for at 
forfølge de mål og ønsker, man har, og nå det man værdsætter. En 
anden dimension handler om processen frem mod valget med en 
optagethed af muligheder for at vælge mellem forskellige værdsatte 
forhold, dvs. den måde, personen når frem til ’the culmination situ-
ation’ på. Se kapitel 2 for en mere udfoldet præsentation af capabi-
lity-teorien.

38  Nogle af de aspekter, jeg diskuterer i det følgende afsnit, er præsenteret i artiklen 
’A focus on educational choice has social justice consequences – an empirical study 
informed by Sen’s capability approach’ (Skovhus, 2016). Artiklen er en del af et te-
manummer om social retfærdighed i The NICEC Journal med Sultana og Hooley som 
redaktører (Hooley & Sultana, 2016).
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Hvis man har en snæver forståelse af frihed, er det tilstrækkeligt at 
være optaget af, hvad personen har nået. I forhold til fokus i nærvæ-
rende projekt, vil det med en snæver forståelse af frihed være til-
strækkeligt at være optaget af, at den unge får valgt en ungdomsud-
dannelse, som han eller hun er tilfreds med/er glad for og kan 
gennemføre. Med hvis man lader sig inspirere af Sens forståelser af, 
at muligheder og frihed til at vælge er vigtige, må man fokusere på 
processen hen mod valget og på menneskers faktiske muligheder for 
at vælge mellem forskellige ’værdsatte liv’ og således ikke alene 
fokusere på det valgte. I dette lys bliver det centralt at arbejde for, at 
vejledningsaktiviteter skaber læringsmuligheder og refleksion. Det 
bliver vigtigt at give unge muligheder for at træffe andre værdsatte 
valg. Dét at skabe et bredt og reflekteret grundlag for at træffe et 
uddannelsesvalg, bliver med teorien om capabilities lige så vigtigt 
som at vælge.

Sen advokerer ikke alene for at udvide menneskers capabilities, dvs. 
udvide et menneskes ’actual ability to do the different things that she 
values doing’ (Sen, 2009, s. 253). Han lægger også vægt på kontek-
sten og på, at omstændighederne, hvor mennesker vælger fra deres 
capabilities, er fremmende og retfærdige. Dette peger ind i, at det, 
der går forud for valget, er centralt. Bl.a. derfor er det relevant og 
interessant at fokusere på undervisning og vejledning som aspekter 
af elevernes verden, og dermed af den kontekst de indgår i, og dis-
kutere undervisnings og vejlednings rolle i et socialt retfærdigheds-
perspektiv.

Afhandlingens analyser har vist, hvordan det, der hverdagsligt for-
midles eksplicit og implicit – hvad der bliver sagt, fx ’det hér er vigtigt, 
når I kommer i gymnasiet’, og hvad der netop ikke bliver sagt, fx at 
’det hér er vigtigt, når I kommer på erhvervsuddannelsen’ – kan få 
betydning for, hvilke veje i livet som den enkelte ung oplever som 
værdsatte og mulige. Dette i samspil med andre forhold, som for 
eksempel samfundsmæssige diskurser som knytter sig til uddannel-
seshierarkier. Mikkel oplever eksempelvis, at det kræver mod og 
robusthed at være den eneste i klassen, der ønsker at vælge en er-
hvervsuddannelse. Dette henleder opmærksomheden på, at hvad 
vejleder og lærer formidler i hverdagslivets praksis, i samspil med 
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eksempelvis diskurser og normer i familier og samfund, har indfly-
delse på, hvad unge kommer til at tillægge betydning. Sen henleder 
vores opmærksomhed på, at dette kan ses i sammenhæng med social 
retfærdighed.

Wikstrand og Lindberg viser, hvordan skolen er en arena for både at 
skabe og reproducere normer, og fremhæver, at dette bl.a. sker i 
vejleder og lærers arbejde gennem subtile processer, som kan være 
vanskelige at få øje på (Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 31). Afhand-
lingens analyser og perspektiverne på normkritisk pædagogik hen-
leder opmærksomheden på, at det er vigtigt, at de professionelle 
reflekterer over, hvad de selv formidler i hverdagslivets praksis. Med 
både Sen og Wikstrand og Lindberg som afsæt bliver det centralt at 
arbejde for at udvide rammerne for, hvad unge reelt oplever som 
relevante og anerkendelsesværdige muligheder – forhold, som Sen 
knytter til social retfærdighed.

Når der tales om social retfærdighed, rettes fokus ofte mod social 
uddannelsesmobilitet forstået som ’den relative chance for at påbe-
gynde og gennemføre en uddannelse, der er højere end den uddan-
nelse, ens forældre har gennemført, når man sammenligner unge 
med forskellig social baggrund’ (Mattsson & Munk, 2008, s. 9). 
Politisk, blandt forskere og i en bredere offentlighed, har der gennem 
mange år været fokus på social uddannelsesmobilitet (Munk, 2009). 
Indeværende afhandling bidrager til nuancering af denne diskussion. 
Afhandlingens analyser henleder med inspiration fra Sen opmærk-
somheden på vigtigheden af at arbejde for at udvide rummet for 
værdsatte valgmuligheder. Det bliver således relevant at værdsætte, 
at mobiliteten går i flere retninger.

En pointe med afsæt i Sen’s perspektiver på frihed, capabilities og 
social retfærdighed er således, at den unge ikke skal vælge noget 
andet, men at denne skal have muligheden for at vælge mellem 
forskellige værdsætte alternativer. Hvor ’mulighed’ hér også indbe-
fatter, at den unge fx kender forskellige uddannelser og erhverv, at 
den unge oplever, at forskellige uddannelser reelt er interessante, 
oplever at forskellige uddannelser vil være socialt anerkendt at vælge, 
og oplever sig selv som en, der bliver vurderet lige så anerkendel-
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sesværdig, som hvis han eller hun havde truffet et andet uddannel-
sesvalg. Det er centralt at hæfte sig ved, at mulighed hér omfatter 
meget andet end at være orienteret om, at uddannelsen eksisterer 
og være vurderet uddannelsesparat til denne. 

Ovenstående diskussion viser, at det er vigtigt, at der arbejdes for, at 
unge udvikler capabilities og får reel mulighed for at vælge mellem 
mange forskellige værdsatte alternativer – at der fx arbejdes for øget 
kendskab, at støtte unge i at kunne se sig selv i noget forskelligt, 
opleve sig socialt anerkendt heri og refleksion. Jeg vil fremhæve, at 
dette er væsentligt forskelligt fra at styre, skubbe eller presse unge 
bestemte steder hen, fx ind i erhvervsuddannelserne. Det er dog 
sandsynligt, jf. bl.a. resultater fra Udsyn i udskolingen (Poulsen, 
Thomsen, Buhl, & Hagmayer, 2016), at et fokus på at understøtte 
unges læring om (inkl. refleksion over) uddannelse, arbejde og sig 
selv, frem for primært at fokusere på, at de skal vælge en ungdoms-
uddannelse, vil give flere unge indsigt i fx erhvervsuddannelserne, 
understøtte deres refleksion herover og muligvis bidrage til, at flere 
unge kan opleve, at mange uddannelser er interessante og relevan-
te for dem.

Jeg vil minde om, at nogle forfattere advarer mod en naiv anvendel-
se af capability-teorien, bl.a. i form af en advarsel om et simpelt fokus 
på at opbygge individers capabilities uden blik for de begrænsende 
strukturer, der kan hindre menneskers deltagelse, jf. fx (Graham & 
Harwood, 2011, s. 137). Med dette in mente er det væsentligt at 
fremhæve en dialektisk tilgang – en opmærksomhed på at arbejde i 
forholdet mellem den enkelte og de sociale muligheder. Dette således 
at forståelsen ikke glider over til, at indsatsen primært handler om 
den enkeltes kompetencer, valg mv. uden blik for betingelser og 
deltagelsesmuligheder.

Efter denne diskussion af ulighed i lyset af teorien om capability 
diskuterer jeg i det næste afsnit dele af afhandlingens analyser med 
inspiration fra et andet teoretisk perspektiv på social retfærdighed, 
nemlig Højholts teorier om situeret ulighed.
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6 .4 .3 Forskelliggørelse og ulige betingelser
Jeg minder om Højholts problematisering af, at problemer omkring 
børn forklares med transmission af problemer fra forældre til barn 
og med faktorer uden for konteksten, og hendes pointe om at skolen 
ikke bare måler eller registrerer forskelle, men også udgør en for-
skellig betingelse for forskellige børn og unge. Højholt fremhæver 
endvidere, at analyser af menneskers daglige livsførelse på en konkret 
måde kan give indsigt i ulige betingelser (Højholt, 2016). Det er med 
afsæt i mine analyser af unges, vejlederes og læreres daglige livsfø-
relse i vejlednings- og skolesammenhænge, at jeg nedenfor disku-
terer, hvordan ulige betingelser træder frem i det empiriske materi-
ale. Først diskuterer jeg, hvad man kan lære af de vanskeligheder, 
som vejleder Vibeke oplever at have ved at begrunde over for foræl-
dre, hvorfor hun taler om erhvervsuddannelserne med unge, der skal 
på en gymnasial uddannelse. Herefter diskuteres mere udfoldet, hvad 
man kan lære af, hvordan vejledningen stiller sig for Thomas. Dette 
giver indsigt i, hvordan den sociale praksis i vejledningen og skolen 
ubemærket kan skabe ulige betingelser for forskellige unge.

Som tidligere præsenteret (se kapitel 3), så reflekterer vejleder Vibeke 
over forældremødet på Mesterholm Skole, og over hvorfor hun synes, 
at det er svært at begrunde over for forældre til unge, der ønsker og 
er vurderet uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, hvorfor 
hun taler med de unge om erhvervsuddannelserne. Vibeke nævner 
også, at hun i vejledningen nok ikke bruger så meget tid på erhvervs-
uddannelserne, når hun vejleder klasser, hvor de allerfleste elever 
ønsker en gymnasial uddannelse og forventeligt bliver vurderet 
uddannelsesparate hertil – og hvor forældrene også i langt overve-
jende grad forventer, at deres børn skal på en gymnasial uddannel-
se. Vibekes refleksioner kan indikere, at social baggrund og sociale 
forventninger kan spille ind i vejledningen på den måde, at unge, 
og deres forældre, mødes forskelligt alt efter, hvad vejleder og lærer 
ved om deres baggrund. Dette peger på forskelliggørelse og ulige 
muligheder, som ikke er et resultat af social baggrund, men som er 
knyttet til vejleders og lærers forståelse af den sociale baggrunds 
betydning.
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Dette er bl.a. interessant i lyset af den politiske målsætning om, at 
flere unge skal tage en erhvervsuddannelse (Regeringen (Socialde-
mokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, 2014). 
Hvis vejledning og undervisning i emnet uddannelse og job tilrette-
lægges med afsæt i vejleders og lærers forståelse af, hvilken social 
baggrund eleverne har og med afsæt i de normer om hvad der er 
bedst, som vejleder og lærer antager, at fx forældrene har – så peger 
analyserne på, at vejledning særligt danner grundlag for, at nogle 
grupper af unge (og ikke andre grupper af unge som dem med den 
stærkeste socioøkonomiske baggrund, fx elever fra Mesterholm skole) 
skal være dem, der opfylder en politisk målsætning om flere unge 
på erhvervsuddannelserne.

Mange faktorer har betydning for unges udforskning af og refleksion 
over uddannelse, arbejde og sig selv i dette og for deres uddannel-
sesvalg. Eksempler på forhold, der har betydning for udforskning, er 
erfaringer fra den familie, den unge vokser op og lever i, og fra de 
fællesskaber, den unge indgår i. Heri indgår hvad de ser, hører og 
taler om hjemme med forældre, sammen med andre unge og voksne, 
erfaringer fra fritidsjob, ulønnet- og frivilligt arbejde mv. (Sultana, 
2013a, s. 74). Endvidere har – som det fremgår af indholdsreviewet 
af tidligere undersøgelser af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(se kapitel 1) – mange faktorer betydning for unges ungdomsuddan-
nelsesvalg, fx er der en stærk sammenhæng mellem forældres ud-
dannelsesniveau og den ungdomsuddannelse, deres børn vælger, fx 
(Giese Jakobsen, 2016; Olsen, 2011). Man kan således ikke betrag-
te uddannelsesvalg som kun et resultat af, hvordan vejledning og 
emnet uddannelse og job tilrettelægges og gennemføres. Men når 
man interesserer sig for, hvordan vejledning udfolder sig, så er det 
interessant at diskutere, hvordan der konkret kan arbejdes med, at 
vejledningen bidrager til at skabe andre muligheder, end at uddan-
nelsesvalget eksempelvis reproducerer klasse og køn, jf. inspiration 
fra Gottfredson om at udvide unges perspektiver (Gottfredson, 2002) 
og Wikstrand og Lindbergs opfordring til at arbejde normkritisk 
(Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 31-33).
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I tilknytning hertil vil jeg rejse et andet spørgsmål. Hvis vejleder og 
lærer eksempelvis støtter unge fra hjem uden uddannelsestradition 
i at vælge en gymnasial uddannelse – et forhold som i nogle forstå-
elser af social retfærdighed kunne betragtes som et bidrag til social 
mobilitet – så vil der i princippet være andre unge, der skal vælge 
en erhvervsuddannelse for at opfylde de politiske målsætninger om 
en vis procentdel unge på erhvervsuddannelserne – og hvem skal 
disse unge så være?

Den næste del af diskussionen af forskelliggørelse og ulige betingel-
ser er knyttet til en anden del af analyserne af det empiriske materi-
ale. Jeg minder om, at analyserne viser, at unge, der har valgt en 
ungdomsuddannelse og som er vurderet uddannelsesparate hertil, 
generelt ikke bedes begrunde deres uddannelsesvalg. Flere unge 
efterspørger på forskellig måde direkte eller indirekte vejleders hjælp 
til at overveje, hvad der uddannelsesmæssigt kan komme efter en 
gymnasial uddannelse. I forhold til de uddannelsesparate unge, der 
fx ikke er i tvivl om, at de vil fortsætte på en gymnasial uddannelse, 
vælger vejleder at undlade at hjælpe dem med disse overvejelser. 
Langt de fleste unge accepterer præmissen om, at vejledningen ikke 
har dette fokus, men primært retter sig mod det førstkommende 
uddannelsesvalg.

Thomas går i 9. klasse og ønsker at komme på stx. Lærer og vejleder 
vurderer, at han ikke er klar til at påbegynde stx efter 9. klasse, og 
vejleder efterspørger, at Thomas begrunder sit ønske om stx. Dette 
på dén måde, at vejleder opfordrer Thomas til at finde ud af, hvad 
han vil bruge en studentereksamen til.

Jeg forholder mig ikke til Thomas’ uddannelsesparathed til stx efter 
9. klasse. Min pointe, som jeg udfolder nedenfor, er, at de empiriske 
analyser af vejledning af Thomas kan lære os noget om, hvordan 
vejledning og praksis i skolen kan skabe forskellige og ulige betin-
gelser for forskellige børn og unge – ulige betingelser, som ligger ud 
over dem, der er indlejret i selve konstruktionen om, at unge, der 
vurderes at have behov for en særlig vejledningsindsats, skal udpeges. 
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Thomas har ikke noget endeligt svar på, hvilken videregående ud-
dannelse han ønsker at fortsætte på efter en studentereksamen, men 
han vil, som det fremgår af analyserne, gerne have vejleders hjælp 
til at overveje dette. Begrundet i den strukturelle opdeling mellem 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg, hvor Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning vejleder til ungdomsuddannelser og 
Studievalg til videregående uddannelser, hjælper vejleder dog ikke 
Thomas til øget indsigt i de videregående uddannelser. 

Det er velkendt, at mange unge bl.a. vælger at tage en gymnasial 
uddannelse for at holde mulighederne åbne og udskyde det endeli-
ge valg af uddannelsesretning (Grytnes, 2011; Juul & Pless, 2015, s. 
52). Et spørgsmål om hvad der skal komme efter en gymnasial ud-
dannelse kan således være vanskeligt for mange unge at besvare, 
mens de går 9. klasse. Det er interessant at bemærke, at det forhold, 
at Thomas ikke har noget endeligt svar på dette spørgsmål, kommer 
til at indgå i vurdering af relevansen af hans ønske om stx. Vejleder 
siger eksempelvis, at ’det er ikke noget ved at tage en stx bare for at 
tage en’. Vejledningen af Thomas henleder vores opmærksomhed 
på, at et spørgsmål som mange unge, der ønsker en gymnasial ud-
dannelse, kan have vanskeligt ved at svare på, her får betydning i 
vejledningen. Dette således at det kommer til at indgå i vejledningen 
på en måde, så Thomas ledes i den retning, som vejleder og lærer 
mener vil være bedst.

Ovenstående lægger op til en opmærksomhed på at undgå indivi-
dualisering og gøre den unge til årsagen til, at der ’må’ spørges på 
denne måde. Det lægger også op til en opmærksomhed på, at vej-
leder og lærer med et spørgsmål, der virker oplagt og måske vanske-
ligt at opponere imod, kan skabe ulige betingelser. Eksempelvis på 
den måde at et (eventuelt manglende) svar på et spørgsmål som ’hvad 
vil du bruge studentereksamen til?’, som mange unge har vanskeligt 
ved at svare på, i højere grad tillægges betydning, når den unge ikke 
umiddelbart vurderes at være parat til den ønskede ungdomsuddan-
nelse. Som en deltager sagde til en temadag om indsatser for ikke-ud-
dannelsesparate unge, som jeg deltog i som deltagende observatør:
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’Vi har talt om, at vi stiller de svageste unge de sværeste spørgs-
mål’.

Frem for at være optaget af den unges svar på spørgsmålet om hvad 
en ungdomsuddannelse skal bruges til og eventuelt se et manglende 
svar som et udtryk for den unges eventuelt manglende uddannelses-
parathed, eller som et udtryk for, at det er mindre relevant, at den 
unge tager en given ungdomsuddannelse, så lægger ovenstående op 
til en opmærksomhed på dén ulighed, der kan ligge i selve det 
forhold, at spørgsmålet stilles, og den betydning et eventuelt mang-
lende svar tillægges, og til en diskussion af, hvordan ikke-uddannel-
sesparate unge (og alle andre unge) kan vejledes på måder, så selve 
vejledningen ikke skaber ulige betingelser.

Ovenstående peger på en opmærksomhed på, at den sociale praksis 
i vejledning og undervisning kan skabe ulige betingelser for forskel-
lige unge, og på hvordan disse betingelser kan skabes ubemærket i 
en daglig praksis. Ligesom ovenstående kan henlede opmærksom-
heden på, hvordan den sociale praksis kan have betydning for den 
unges selvforståelse og udvikling af forståelse for egne muligheder i 
samfundet.

6 .4 .5 Udfordring
Et krav om udfordring af unges valg af uddannelse og job har været 
indskrevet i loven siden 2015. I forberedelse og efterbehandlingen 
af introduktionskurser og brobygning ’skal indgå elementer, der fo-
kuserer på at udfordre og forberede elevernes valg af ungdomsud-
dannelse efter 9. eller 10. klasse, således at eleverne kan træffe valg 
af ungdomsuddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag’ (Un-
dervisningsministeriet, 2017, §2). Afhandlingens analyser indikerer, 
at arbejdet med udfordring har social retfærdighedsimplikationer, 
hvilket er omdrejningspunktet i nedenstående diskussion.

Karrierevejledning handler, som det også ses af afhandlingens ana-
lyser, om individ og samfund og samspillet mellem disse og er på 
den måde i høj grad en politisk proces (jf. Watts, 2015, s. 171). Hertil 
knytter sig et politisk ønske om, at vejledning skal bidrage til, at unge 
vælger de typer uddannelser, som det vurderes, at der aktuelt er brug 



275

for – i Danmark er der i øjeblikket et politisk ønske om at bringe 
flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. I 
forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen blev det angivet i loven, 
at kollektiv vejledning skal tilrettelægges med henblik på, at elever-
ne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og job 
således, at elevens valg sker på et reflekteret og oplyst grundlag 
(Undervisningsministeriet, 2014) – dette for at gøre flere af de unge, 
der ellers vil vælge en gymnasial uddannelse, interesseret i en er-
hvervsuddannelse.

De empiriske analyser giver anledning til at fremhæve, at hvis unge 
oplever de vejledningsaktiviteter, der tilrettelægges, mindre menings-
fulde eller helt konkret ikke deltager i dem, kan de professionelle få 
vanskeligt ved at leve op til målsætningen om, at unges valg skal 
træffes på et reflekteret og oplyst grundlag og få vanskeligt ved at 
udfordre unge i deres forestillinger om uddannelse og job og sig selv 
i forhold hertil. Matildes fortælling om sine besøg på indgangen til 
erhvervsuddannelserne Mad til mennesker i hhv. 8. og 10. klasse (se 
kapitel 5) henleder også opmærksomheden på, at muligheden for 
udfordring reduceres, hvis de unges refleksioner over deres oplevel-
ser ikke forbinder sig til uddannelse, job, forskellige slags liv at leve, 
værdier, sig selv osv.

På tværs af de empiriske analyser træder forskellige praksisser omkring 
udfordring af uddannelsesvalg frem. Den ene praksisforståelse vil 
jeg karakterisere som udfordring i et social forandrings- eller over-
skridelsesperspektiv. Denne bestræbelse gør sig eksempelvis gæl-
dende, når vejleder arbejder for, at Carl skal deltage i brobygnings-
aktiviteter i 10. klasse, så han kan få et bredt kendskab til forskellige 
erhvervsuddannelser og potentielt komme til at se sig selv på nye 
måder. Den anden praksisforståelse vil jeg karakterisere som udfor-
dring i et tilpasningsperspektiv. Denne bestræbelse gør sig eksem-
pelvis gældende, når vejleder og lærer arbejder for, at Thomas skal 
nå til en erkendelse af, at en erhvervsuddannelse vil være bedst for 
ham, uden at der i vejledningen eller i undervisningen fx arbejdes 
for at give Thomas flere erfaringer med de forskellige ungdomsud-
dannelser, og understøtte hans refleksion over sig selv i forhold hertil.
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I loven er det ikke angivet, hvordan ’udfordring’ skal forstås. Den 
dobbelthed i udfordringsperspektivet som ses af afhandlingens ana-
lyser – som overskridelse eller tilpasning – lægger op til en opmærk-
somhed omkring, refleksioner over og diskussion af, hvordan man i 
vejlednings- og undervisningspraksis ønsker at arbejde med ’udfor-
dring’, og hvordan dette sker i praksis. Et spørgsmål, der er forbundet 
med, hvilken forståelse af vejledning man arbejder med, jf. fx Watt’s 
oversigt som er præsenteret i kapitel 1 (Watts, 1996, s. 355), og med 
social retfærdighed i lyset af Sens teori om capability (Sen, 2009). 
Jeg har i afhandlingens analyse, med inspiration fra begreberne 
standpunkt og handleevne, foreslået at forstå og arbejde med udfor-
dring af uddannelsesvalg som en bestræbelse på, at den unge får et 
bredere kendskab til uddannelsernes og arbejdets verden, oplever 
flere uddannelser som reelle muligheder, forstår og reflekterer over 
sig selv på nye måder og får grundlag for at handle – en forståelse, 
der er forbundet med et social forandrings- eller overskridelsesper-
spektiv – og med et argument for, at vejledning kan bidrage til udvidet 
rådighed over livsbetingelser. 

De situerede analyser viser, hvordan forskellige former for ulighed 
kan optræde konkret i vejledning og undervisning, og hvordan disse 
er viklet ind i hverdagslivets praksis og får betydning for unges 
handleevne. Analyserne giver ligeledes indsigt i, hvordan forskellige 
former for ulighed er forbundet med de mange modsigelser, der 
karakteriserer feltet og med strukturelle betingelser som eksempelvis 
lovgivning og politiske målsætninger.

Efter disse diskussioner af, hvordan den måde, hvorpå vejledningen 
udfolder sig på i samspil med skolen, kan have konsekvenser for 
social retfærdighed, vender jeg tilbage til det fremtrædende fokus 
på valg af ungdomsuddannelse, som afhandlingens analyser tegner 
et billede af. Jeg diskuterer i det nedenstående afsnit potentialer for 
udvikling af vejledningen.



277

6.5 Fra valg til læring – forslag om et 
perspektivskifte
Afhandlingens analyser og diskussion viser, at der i policy, i vejleders 
og lærers praksis og i unges forståelser af vejledning primært er fokus 
på, at vejledning skal bidrage til valg af ungdomsuddannelse. Det er 
også nævnt, at dette kan ses som forbundet med samfundsmæssige 
diskurser. Af analyserne ses, hvordan modsætningsfyldte sociale og 
politiske praksisser, som unge, vejledere, lærere m.fl. deltager i, har 
betydning for unges muligheder for at få nye erfaringer og komme 
til at reflektere på nye måder. Analyserne har også eksemplificeret, 
hvordan politik får betydning helt ind i vejledningsrummet ift. hvilke 
spørgsmål, der stilles til hvilke unge – et forhold som også knytter 
an til læreprocesser. Det ses, at et primært fokus på valg af ungdoms-
uddannelse har betydning for unges oplevelse af vejledningsaktivi-
teternes meningsfuldhed og for deres deltagelse i dem.

Med dette afsæt foreslår jeg et perspektivskifte fra valg til læring. 
Forslaget om perspektivskifte skal ikke læses som et argument for, at 
vejledning ikke længere skal understøtte unges uddannelsesvalg. Det 
skal vejledning stadig. Men forslaget om perspektivskifte henleder 
opmærksomheden på at skelne mellem uddannelsesvalget og grund-
laget for valget. Forslaget lægger op til at fokusere mindre på, hvordan 
vejledningsaktiviteter bidrager til unges valg af ungdomsuddannelse, 
og mere på hvad unge lærer af at deltage i aktiviteterne.

Afhandlingens analyser giver belæg for at antage, at det kan få positiv 
betydning for unges deltagelse i vejledningsaktiviteter og for deres 
læring omkring karriere, hvis der arbejdes med at skifte perspektiv 
fra, at vejledningsaktiviteter primært skal føre til valg af ungdoms-
uddannelse til, at de skal have et (større) fokus på den personlige 
læring, som deltagelse i aktiviteterne skaber.

Jeg vil vende tilbage til begrebet standpunkt. At udvikle standpunkt 
handler om at forholde sig til sine muligheder, behov, interesser og 
anliggender i samspil med andres (Dreier, 1999, s. 80) – i nærvæ-
rende sammenhæng ift. uddannelse og job og sammenhængen med 
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øvrige liv. Dette således, at der skabes et godt grundlag for, at per-
sonen kan orientere sig og tage stilling livet igennem.

Det er en vigtig pointe, at udvikling af standpunkt ikke kan betragtes 
som en individuel kognitiv proces, men må forstås som noget, der 
sker i samspil med andre, og at der er tale om en kontinuerlig proces 
forstået på den måde, at når ét standpunkt er afklaret, så opstår ny 
tvivl og nye dilemmaer (Juhl, 2009, s. 22). Efter en ung har truffet et 
valg af ungdomsuddannelse, rejser der sig nye spørgsmål, tvivl og 
dilemmaer. Den unge kan eksempelvis begynde at overveje, hvordan 
han eller hun vil befinde sig med at indgå i et nyt uddannelsesmiljø 
uden at kunne følges med velkendte andre39. Dette er et eksempel 
på en overvejelse, som vejledningsaktiviteter kan adressere – også 
selvom et uddannelsesvalg er truffet. Laura, som vi tidligere har mødt 
i forbindelse med hendes deltagelse i brobygning på sosu i 10. klasse, 
fravælger eksempelvis at deltage i brobygning på en anden uddan-
nelsesinstitution, fordi der ikke er andre, hun kender, der også vil 
deltage. De fleste unge vil sandsynligvis gennem et uddannelsesfor-
løb og i livet komme i situationer, hvor de står overfor at skulle deltage 
i noget, hvor de ikke som udgangspunkt kender andre deltagere. At 
understøtte drøftelse af erfaringer med sådanne situationer, refleksi-
oner og fælles udvikling af ideer til, hvordan man kan handle, kan 
være relevant, også selvom et uddannelsesvalg er truffet, og kan 
bidrage ind i fremtidige valg, eksempelvis valg der træffes på ung-
domsuddannelsen.

Tæt forbundet med udvikling af standpunkt er udvikling af selvfor-
ståelse, som Mørck definerer som at ’komme til forståelse med sig 
selv, vi og andre’ (Mørck, 2006, s. 262) – en proces som er influeret 
af det fællesskab (det nære og det samfundsmæssige), den unge 
indgår i, og som i princippet altid vil være uafsluttet, idet der er tale 
om en kontinuerlig bevægelse. At arbejde med selvforståelse er bl.a. 
vigtigt ift. at kunne forholde sig til, hvilken daglig livsførelse, man 
har og ønsker på sigt, og forholde sig til sine grunde. En del af dette 

39  Dette skal ses som et eksempel – den unge kunne lige så vel overveje, hvordan 
han eller hun vil indgå i det nye miljø sammen med velkendte andre – eller have 
helt andre overvejelser.
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kan bl.a. bestå i at få indsigt i forskellige slags liv, man kan leve – fx 
ved at få indsigt i andres livsførelser, deres erfaringer, refleksioner og 
grunde. Indsigt som kan danne afsæt for den unges overvejelser over 
spørgsmål som: Hvad lægger jeg vægt på i mit liv ift. uddannelse og 
job og sammenhæng med øvrige liv? Hvad vil jeg lægge vægt på i 
fremtiden? Hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan jeg gøre sammen med 
andre?

Begreberne selvforståelse og standpunkt og afhandlingens analyser 
henleder opmærksomheden på kontinuerlige processer, som foregår 
hele livet. Udvikling af selvforståelse og standpunkt ift. uddannelse, 
arbejde, en selv og sammenhængen med øvrige liv – karriere – må 
således også forstås som en kontinuerlig proces, der fx ikke kan 
betragtes som afsluttet med et valg af ungdomsuddannelse. En proces, 
som er vigtig, også efter et uddannelsesvalg er truffet.

Den kritisk psykologiske forståelse af læring, som afhandlingen bygger 
på, forstår læring som en integreret og uadskillelig del af menneskers 
livsførelse og engagementer (Dreier, 1999, s. 84) og, vil jeg fremhæ-
ve, dermed også af menneskers deltagelse i vejledningsaktiviteter. I 
den sammenhæng vil jeg betone læring forstået som udvidelse af 
rådighed over livsbetingelser ift. en social verden (Højholt & Røn 
Larsen, 2014, s. 67). Dette henleder opmærksomheden på, at unge 
har brug for at deltage i samfundslivet for at udvikle sig, og på at 
vejledningsaktiviteter potentielt kan bruges til at gøre sig vigtige 
erfaringer og læring om uddannelse og arbejde – men ikke, hvis der 
udelukkende er fokus på nærmeste valg.

Afhandlingens analyser giver anledning til at diskutere, om ikke en 
bredere forståelse af formålet med vejledning i højere grad giver 
mulighed for at understøtte unges nysgerrighed, udforskning, reflek-
sion og interesse for at få nye erfaringer ift. karriere, end et primært 
fokus på nærmeste uddannelsesvalg gør. Læring om uddannelse, 
arbejde og en selv mv. er relevant livslangt – bl.a. i relation til de 
myriader af valg omkring uddannelse, arbejde og sammenhængen 
med øvrige liv, som mennesker træffer gennem deres tilværelse – og 
kan samtidig understøtte det førstkommende valg af fx ungdomsud-
dannelse.
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I artiklen Karrierekompetence i skolen skriver Thomsen og jeg bl.a. 
om karrierekompetence og karrierelæring. Et sted i artiklen skriver 
vi, at ’Karrierelæring er den læring, som går forud for udviklingen af 
karrierekompetence – dvs. selve læringsprocessen hos fx barnet og 
den unge’ (Thomsen & Skovhus, 2016, s. 40). Et andet sted skriver 
vi, at karrierelæring er ’Den læring, der knytter sig til udvikling af 
karrierekompetence – læringsprocessen’ (Thomsen & Skovhus, 2016, 
s. 44). I forlængelse af en forståelse af læring som kontinuerlige 
processer, der finder sted i en kollektiv samfundsmæssig praksis, vil 
jeg fremhæve, at formuleringen om at karrierelæring er en læring, 
der går forud for udvikling af karrierekompetence, rummer en pro-
blematik, jeg nu gerne med afsæt i afhandlingens analyser vil over-
skride ved at pege på, at karrierelæring og udvikling af karrierekom-
petence hænger sammen. Med udgangspunkt i afhandlingens 
analyser med afsæt i kritisk psykologi bliver det vanskeligt at adskil-
le læring fra det, der ønskes nået eller udviklet. Der er tale om 
kontinuerlige processer, hvor karrierelæring og udvikling af karrie-
rekompetence kontinuerligt væver sig ind i hinanden.

Afhandlingens analyser viser, at unge er optaget af, hvad de skal efter 
folkeskolen. I tilknytning til forslaget om perspektivskifte skal det 
fremhæves, at unges optagethed af at vælge (stadig) må anerkendes 
som relevant og tages i betragtning i vejledning og undervisning – 
også selvom denne optagethed eventuelt ligger længe før et uddan-
nelsesønske formelt set efterspørges. Ellers er der risiko for, at vej-
ledning og undervisning ikke forbinder sig til de unges 
engagementer og rettetheder og kommer til at fremstå irrelevant for 
de unge. Perspektivskiftet handler om, hvad formålet med vejled-
ningsaktiviteter skal være. Analyserne indikerer, at det har betydning 
for unges udbytte af vejledningsaktiviteter og aktiviteter knyttet til 
emnet uddannelse og job, om man i aktiviteterne er optaget af valg 
eller af karrierelæring og udvikling af karrierekompetence.

Jeg har tidligt i forskningsprocessen kommunikeret om mine empi-
riske fund, analytiske pointer og forslaget om perspektivskifte fra valg 
til læring; for den første skriftlige præsentation af forslaget se (Skovhus, 
2014b). Forsknings- og udviklingsprojektet Udsyn i udskolingen er 
inspireret af og tager afsæt i mit forslag om et perspektivskifte fra valg 
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til læring. For en beskrivelse af Udsyn i udskolingens afsæt se (Poulsen 
et al., 2016, s. 6). Udsyn i udskolingen bestod af 13 forsøgsprojekter 
i Danmark i perioden 2014-2016 og rummer også et ph.d. forsk-
ningsprojekt ved Bo Klindt Poulsen. Et formål med Udsyn i udsko-
lingen var bl.a. at bidrage til, at der udvikles metoder, der kan inspi-
rere fagpersoner og forældre ’til at bidrage til elevernes læring om 
sig selv og om uddannelse og de mange forskellige slags arbejde 
som findes, og forskellige liv, som kan leves (Poulsen et al., 2016, s. 
7)40. Udsyn i udskolingen præsenterer på baggrund af projektet ni 
anbefalinger til arbejdet med karrierelæring i skolen. Den første 
understøtter mit forslag om perspektivskifte i vejledning og lyder 
således: ’Vi anbefaler, at der i udskolingen arbejdes aktivt med 
karrierelæringsteori for at understøtte et perspektivskifte i allerede 
eksisterende aktiviteter. Her er der ofte kun fokus på, at aktiviteterne 
skal bidrage til afklaring og valg af ungdomsuddannelse. Vi anbefa-
ler et skifte til et hovedfokus på elevernes læring om sig selv, om 
uddannelse og arbejde’ (Poulsen et al., 2016, s. 11). I Udsyn i ud-
skolingen afprøves Bill Laws teori om karrierelæring (Law, 1999, 
2001) som katalysator for perspektivskifte fra valg til læring (Poulsen 
et al., 2016, s. 20-22, 122).

Kommunernes Landsforening (KL) har i juni 2017 præsenteret en 
række anbefalinger, der primært retter sig mod den gruppe unge, der 
vurderes at være uddannelsesparate efter 9. klasse. Anbefalingerne 
skal bidrage til, ’at skoler og kommuner får de konkrete redskaber 
og den nødvendige frihed til at imødegå udfordringerne i forhold til 
elevernes overgang til ungdomsuddannelse, samt understøtte, at flere 
vælger en erhvervsuddannelse’ (Kommunernes Landsforening, 2017, 
s. 5). KL henviser til mit forslag om perspektivskifte og pointen om, 
at det er vigtigt at skelne mellem valget og grundlaget for valget 
(Kommunernes Landsforening, 2017, s. 22).

Det er i øvrigt værd at bemærke, at der også andre steder i uddan-
nelsessystemet er projekter i gang omkring, hvordan karrierelærings-

40  De 13 udviklingsprojekter var organiseret i tre forskningscirkler (Poulsen, Thomsen, 
Buhl, & Hagmayer, 2016, s. 17). Jeg var sammen med Bo Klindt Poulsen forskning-
scirkelleder i en af forskningscirklerne.
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processer kan understøttes. I gymnasieskolen har en række forsøgs-
gymnasier eksempelvis arbejdet med karrierelæring (Katznelson, 
Lundby, & Møller Hansen, 2016). Og på Syddansk Universitetscen-
ter arbejder karrierecentret med at understøtte, at de studerende 
udvikler karrierekompetencer under deres studier, og for at de aka-
demiske medarbejdere får en anden tilgang til karrierekompetencer 
(Rott, 2015, s. 76).

6 .5 .1 Et læringsperspektiv i samspil med skolens opgave
Med afsæt i en forståelse af, at vejledning primært skal bidrage til 
valg af ungdomsuddannelse, så er vejledning og vejlederens opgave 
ift. mange unge i princippet hurtigt ovre – nemlig efter de har truffet 
et valg af ungdomsuddannelse, som de vurderes uddannelsesparate 
til. Med en bredere forståelse af vejledningens formål henledes 
opmærksomheden på vigtigheden af at understøtte karrierelæring 
og af at bidrage i et kontinuerligt arbejde med at udvikle karriere-
kompetence. Ungdomsuddannelsesvalg er i dette lys kun en del af 
dét, vejledning skal bidrage til. Vejledning, som understøtter nysger-
righed, udforskning og refleksion og som bliver til gennem samar-
bejde med unge, er i dette lys vigtig både før og efter et ungdoms-
uddannelsesvalg er truffet. 

Analyserne viser, at nogle lærere kan opleve, at vejledningsaktivite-
ter ligger ved siden af og tager tid fra skolens ’egentlige opgave’, som 
er læring af centrale fag. Norske vejledere fortæller, at de ofte opleves 
som tidstyve (Mordal, Buland, & Mathiesen, 2015). Formålet med 
den danske folkeskole er formuleret således ’Folkeskolen skal i 
samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdighe-
der, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til 
at lære mere […] fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling […] 
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for ople-
velse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle […] Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-
styre (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2016, §1). At skifte fokus 
fra afklaring og valg til fokus på læring om karriere forstået som 
læring om uddannelse, job, forskellige slags liv at leve, forskellige 
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værdier og grunde, refleksion over en selv i forhold hertil mv. kan 
måske bidrage til, at vejledning i højere grad betragtes som en indsats, 
der bidrager ind i skolens generelle arbejde. Dette fordi aktiviteter 
med et læringsorienteret sigte måske bedre kan ses i samklang med 
skolens formål end aktiviteter med fokus på afklaring og valg, som 
af nogle elever og lærere kan opleves som løsrevet fra skolens formål, 
når et valg om ungdomsuddannelse er truffet, eller hvis aktiviteten 
ikke ligger i tilknytning til noget, den unge overvejer eller som denne 
vurderer som uden relevans for sin valgproces.

Den kritik af betingelserne for vejledning og vejledningspraksis, der 
rejser sig i forlængelse af det primære fokus på nærmeste uddannel-
sesvalg, har også relation til emnet uddannelse og job. I vejlednings-
loven er det angivet, at vejledningen bl.a. bygger på dén viden og 
de færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i uddannelse og job, 
og at undervisningen i emnet ’har betydning for, at eleverne kan 
træffe valg om ungdomsuddannelse på et oplyst og kvalificeret 
grundlag’ (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, 
§6). En del af de læreprocesser omkring karriere, som jeg med for-
slaget om perspektivskifte valg til læring foreslår, at der i vejlednin-
gen arbejdes med i langt større udstrækning, er noget af dét, som 
fagmålene for emnet uddannelse og job angiver, at undervisning i 
emnet skal understøtte. Eksempelvis er det i fagformålene angivet, 
at undervisning i emnet skal bidrage til, at eleverne får kendskab til 
levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet 
til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden, opnår 
et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet, 
viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job og karrieremulig-
heder forskellige uddannelsesforløb kan føre til (Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling, n.d.). Undervisning i emnet er i vid 
udstrækning fraværende i skolen (Balslev Jensen, 2012, s. 13; Dan-
marks Evalueringsinstitut, 2007, s. 54-56). I den ene af de to 9. klasser, 
hvor jeg lavede feltarbejde hen over et skoleår, fik jeg eksempelvis 
ikke kendskab til nogen aktiviteter knyttet til emnet uddannelse og 
job. Den kritik af rammer for vejledning og af vejledningen, der rejser 
sig med afsæt i afhandlingens analyser, er således samtidig en kritik 
af skolens manglende undervisning i emnet uddannelse og job.
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6 .5 .2 Perspektivskifte må finde sted på tværs
Forslaget om et perspektivskifte fra valg til læring og argumentationen 
for, at karrierelæring er vigtig både før og efter et valg af ungdoms-
uddannelse er truffet, leder opmærksomheden hen på de eksisteren-
de rammer i dansk lovgivning på området, der for Ungdommens 
Uddannelsesvejledning overvejende fokuserer på, at vejledning skal 
bidrage til valg af ungdomsuddannelse.

Afhandlingens analyser viser, at forståelser af, hvad vejledningsakti-
viteter og aktiviteter knyttet til emnet uddannelse og job skal bidrage 
til, formidles både i vejledning og i skolens undervisning. Dette in-
dikerer, at hvis man ønsker at arbejde med perspektivskifte fra, at 
aktiviteterne primært skal føre til valg af ungdomsuddannelse til at 
de skal have et større fokus på den læring om karriere (forstået som 
uddannelse, arbejde, sig selv mv.), som deltagelse i aktiviteterne kan 
skabe, må det finde sted på tværs. Dette fordrer samarbejde mellem 
aktører på feltet, eksempelvis vejleder, lærer og de parter der vare-
tager introduktionskurser, brobygning, Skills, åbent hus, praktik mv. 
Et fokus på samarbejde lægger op til, at det på lederniveau overvejes, 
hvordan forskellige aktører får viden om et perspektivskifte og får 
kompetencer til at arbejde med det. Ligesom det lægger op til over-
vejelser over, hvordan samarbejde mellem de forskellige aktører 
tildeles ressourcer og organisatorisk kan understøttes og sikres.

Måske er et perspektivskifte fra valg til læring ikke så enkelt som det 
lyder? Der er tale om en anderledes grundlæggende forståelse og 
ikke bare en lille justering af, hvad der siges – ellers er det sandsyn-
ligt/muligt, at et bagvedliggende valgfokus i hverdagens praksis 
kommer til at oversvømme en læringsorientering og får betydning 
for de aktiviteter, der gennemføres og for, hvad der formidles til elever 
og forældre. Dette peger på, at arbejde med perspektivskifte er en 
kompleks opgave og kalder på et bredt samarbejde – men opgaven 
bliver ikke mindre vigtig af den grund.

Af lovgivning og undersøgelser af vejledning og emnet uddannelse 
og job, som er præsenteret i kapitel 1, fremgår det, at der igennem 
en årrække har været et stadig stigende fokus på at vejledningen skal 
målrettes unge, der vurderes at have behov for en særlig vejlednings-
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indsats. Bevægelsen af vejledning fra en almenindsats til vejledning 
som en specialindsats udfordrer forslaget om perspektivskifte og 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt et øget fokus på karrierelæring bliver 
realistisk for de mange.

Rammesætning og at blive klædt på til at undersøge med andet 
end et valgfokus
Et forslag om et perspektivskifte fra valg til læring indbefatter bl.a., 
at vejledere, ideelt set i fællesskab med samarbejdspartnere, lægger 
vægt på at arbejde med læreprocesser omkring uddannelse, job, den 
unge selv mv.

Når mange unge ikke har et læringsperspektiv på vejledning eller 
ikke betragter det som relevant, henleder det opmærksomheden på, 
at hvis et bredere perspektiv på, hvad vejledningen kan bidrage med, 
skal trænge frem og give mening bliver det relevant tydeligt at be-
grunde, gå i dialog og samarbejde med unge og deres lærere og 
forældre om, hvad vejledning kan bidrage med og til og om hvorfor 
dette er betydningsfuldt. En eksplicitering af brede karrierelærings-
muligheder i vejledningsaktiviteter kan udfordres af, at der politisk 
og i samfundet generelt er en stærk funktionalistisk diskurs om ’det 
rigtige valg’ og ’den lige vej’. Denne kan have betydning for fx unges 
og deres forældres forståelser af, hvad de unge skal og af, hvad 
vejledning handler om. 

En forståelse af læring som knyttet til menneskers aktive deltagelse 
og oplevelse af relevans (Dreier, 1999, s. 84) understreger væsent-
ligheden af rammesætning og retter opmærksomheden mod, at 
forberedelse og bearbejdning af vejledningsaktiviteter er vigtig, når 
man ønsker at understøtte nysgerrighed, udforskning og refleksion, 
både før og efter et uddannelsesvalg er truffet. I tilknytning hertil er 
det vigtigt at fremhæve, at det billede som analysen tegner af, at 
nogle unge oplever, at vejledningsaktiviteter, der er placeret efter et 
uddannelsesvalg er truffet, eller som de vurderer er irrelevante ift. 
dét, de overvejer, ikke er relevante at deltage i, ikke nødvendigvis 
skal forstås således, at vejledningsaktiviteterne bør laves om – selvom 
det naturligvis ikke kan udelukkes, at nogle af disse med fordel kunne 
ændres og/eller udvikles. Ligesom det heller ikke skal forstås således, 



286

at aktiviteterne skal fjernes. Pointen er, at de betydninger som del-
tagelse i vejledningsaktiviteter tillægges, bl.a. er forbundet med 
rammesætning.

Afhandlingens analyser indikerer, at mange unge ikke er opmærk-
somme på, hvordan man kan udforske med andre afsæt end i sig 
selv – et perspektiv, der giver god mening, når vejledningsaktiviteter 
vurderes ud fra den umiddelbare nytteværdi i forhold til, at aktivite-
ten skal bidrage til valg af uddannelse.

Dette henleder opmærksomheden på, at hvis fagpersoner (og foræl-
dre og andre voksne) ønsker at hjælpe unge ind i nogle processer, 
som de oplever meningsfulde, hvor de får lejlighed til at gøre sig 
bredere erfaringer og reflektere mere nuanceret og fra nye vinkler 
over uddannelsernes og arbejdets verden og sig selv og andre, bliver 
det vigtigt at ’klæde unge på’ til at undersøge med andre afsæt end 
primært et forestående uddannelsesvalg og en vurdering af, om 
uddannelsen er noget for dem. At vurdere er en anden forholdemå-
de end at være nysgerrig og undrende (jf. fx Ursulas fortælling om 
Krop og stil i kapitel 5). Analysen henleder opmærksomheden på, 
at unge ikke nødvendigvis har forudsætninger for at undersøge med 
andre afsæt end et forestående uddannelsesvalg.

I en forberedelse af en vejledningsaktivitet kan det eksempelvis 
drøftes, hvad man kan undersøge, spørge om og lægge mærke til, 
hvis man besøger en uddannelse eller en virksomhed eller taler med 
en, der arbejder inden for et område, der ikke ligger inden for noget 
af det, man overvejer eller tror, man på sigt kunne få interesse for. 
Og det kan drøftes, hvorfor det er interessant at få denne viden. 
Samme fokus kan inddrages i bearbejdning af en vejledningsaktivi-
tet med henblik på at understøtte refleksion og oplevelse af mening.

Her kan eksempelvis tages udgangspunkt i spørgsmål af typen:

• Hvad ser jeg/vi her?
• Hvordan ligner det, jeg/vi oplever her, noget andet jeg/vi eller 

andre har oplevet? Hvordan er det forskelligt? 
• Hvad er som jeg/vi forventede? Hvad er anderledes end forventet? 
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• Her mærker jeg, at jeg ikke er interesseret/tager afstand – hvordan 
kan det mon være?

• Her mærker jeg, at min interesse og opmærksomhed bliver fanget. 
Hvordan kan det mon være?

• Hvad kan jeg/vi lære om mig/os selv og andre i denne sammen-
hæng? 

• Hvad kan jeg/vi lære om forskellige typer arbejdsmiljø? 
• Hvordan kan jeg/vi forstå andres begrundelser for at finde dette 

interessant/uinteressant? 
• Hvad får disse begrundelser mig/os til at tænke på? 
• Hvilke kompetencer skulle jeg udvikle, hvis jeg gik på denne 

uddannelse/var ansat i dette job?
• Hvordan kunne et uddannelses-/arbejdsliv se ud for mig, hvis jeg 

tog denne uddannelse/var ansat i dette job?
• Hvordan har denne uddannelse/job betydning i det samfund vi 

lever i? Hvad tænker jeg/vi om det?
• Hvordan ses der på denne uddannelse/job i det samfund, vi lever 

i – blandt forskellige grupper/kulturer og forskellige steder i landet 
mv. 41 42

Spørgsmål som disse kan bidrage til, at de(n) unge får et udvidet 
kendskab til og reflekterer over det samfund, de lever i, står overfor 
at skulle bevæge sig videre ud og virke i. Hvor det at have kendskab 
til uddannelser og erhverv, have indsigt i forskellige værdier ift. 
uddannelse og erhverv og forholde sig mere og mere nuanceret til 
andres og egne og til, hvordan man kan handle, er centrale aspekter. 
Drøftelser af disse og lignende spørgsmål kan bidrage til normkritik, 
forstået som indsigt i en selv og i de forestillinger, man selv er bærer 
af og reproducerer i sin hverdag (Wikstrand & Lindberg, 2016, s. 

41  I et norsk-dansk samarbejde har vi arbejdet i forlængelse af forslaget om perspek-
tivskifte fra valg til læring. Vi har arbejdet med at udvikle konkrete eksempler på 
spørgsmål, der har fokus på at understøtte karrierelæring i tilknytning til forskellige 
vejledningsaktiviteter. Der er i dette samarbejde udgivet et inspirationshæfte ’På vej 
mod karrierekompetence. Inspirationshæfte med spørgsmål, som understøtter karri-
erelæring’ (Skovhus, Klindt Poulsen, Buland, & Svarva, 2016). Nogle af spørgsmå-
lene i listen stammer fra dette hæfte.
42  For en god ordens skyld skal det nævnes, at spørgsmålene også kan være rele-
vante ift. uddannelser eller jobs, som den unge overvejer eller forestiller sig kunne 
være interessante.
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31). Der kan argumenteres for, at dette bl.a. kan bidrage til at forme 
et grundlag for på sigt at skabe sammenhæng og balance i egen 
tilværelse ift. liv, læring og arbejde.

En mulig indvending ift. ovenstående forslag om et perspektivskifte 
og fokus på læring, forstået som udvidet rådighed over livsbetingel-
ser, kunne være, at hvis unge ikke umiddelbart oplever, at det man 
arbejder med i vejledning, kan bidrage til relevante udvidelser, ek-
sempelvis fordi de allerede har truffet et valg af ungdomsuddannel-
se, som de er vurderet uddannelsesparate til, så giver det ikke mening 
at organisere vejledningsaktiviteter for unge. Hertil vil jeg fremhæve, 
at voksne, herunder fagpersoner, ofte arbejder med at lære børn og 
unge noget, de ikke nødvendigvis umiddelbart betragter som en 
relevant udvidelse. Eksempler kunne være ligninger, tysk, tekstana-
lyse, at stå på hænder, vride en karklud, lave mad, tage ansvar i 
sociale sammenhænge eller at kende forskel på forskellige arter af 
træer43. Pointen er, at der er mange ting, som samfundet betragter 
som vigtige for børn og unge at lære for at kunne skabe sig et rigt 
voksenliv med selvbestemmelse, glæde og engagement i samspil 
med fællesskabet. Når den unge bliver voksen, er det op til personen 
selv, hvorvidt denne aktivt vil videreudvikle det lærte. Men vi lægger 
vægt på, at muligheden har været til stede. Det samme gør sig gæl-
dende i forhold til læring om karriere/karrierelæring med henblik på 
at træffe beslutninger i en verden, hvor der er mange forventninger 
til hvilke uddannelser vi skal vælge og hvordan vi skal arbejde.

Tæt til dette perspektiv knytter sig overvejelser over vejledningens 
tilrettelæggelse og gennemførelse. Unge skal naturligvis ikke deltage 
i vejledning for vejledningsinstitutionens skyld. Afhandlingens ana-
lyser lægger op til at overveje, hvilke vejledningsaktiviteter, der er 
hensigtsmæssige, og hvordan vejledningsaktiviteter kan tilrettelægges 
og gennemføres på måder, der forbinder sig til unges rettetheder og 
bidrager til relevante udvidelser. Og fagpersoner kan overveje, hvordan 
unge kan inddrages heri.

43  Disse eksempler skal forstås som netop eksempler. Hvad voksne specifikt finder 
vigtigt, at børn og unge lærer, kan variere. Det uddyber jeg ikke her.
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Som afrunding vil jeg fremhæve, at et perspektivskifte fra valg til 
læring kan bidrage til i højere grad at leve op til de europæiske 
målsætninger omkring livslang læring, som jeg tidligere har præsen-
teret. Et perspektivskifte forbinder sig nok så vigtigt til et menneske-
syn, hvor det tillægges betydning at udvide menneskers frihed og 
rådighed over samfundsmæssig betingelser.

6.6 Nogle kritiske blik på forslaget om 
perspektivskifte fra valg til læring
Afsluttende vil jeg præsentere nogle kritiske perspektiver på afhand-
lingens forslag om perspektivskifte fra valg til læring.

Vejledning til og for konkurrencestaten?
Sultana efterlyser vægtige analyser af vejledningsfeltet i lyset af den 
kritik, der har været af new public management, som er tæt knyttet 
til en neoliberalistisk ideologi (Sultana, 2011, s. 180). En sådan 
analyse bidrager jeg ikke med, men jeg tager Sultanas advarsel om, 
at paradigmet om livslang vejledning er i fare for ukritisk at repro-
ducere neoliberale agendaer, alvorligt. Som Watts formulerer det ’In 
reality, the socio-polical nature of guidance is highly problematic. 
Guidance can be a form of social reform; it can also be a form of 
social control. There are important choices to be made’ (Watts, 1996; 
Watts, 2015, s. 172-173). Afhandlingens analyser viser, at aspekter 
af begge dele findes i det empiriske materiale, der ligger til grund 
for afhandlingen. Analyserne giver fx indblik i vejleder Villads’ arbejde 
med at understøtte karrierelæring og valg af ungdomsuddannelse for 
eksempelvis de unge, som vurderes at have behov for en særlig 
vejledningsindsats. Analyserne giver også indsigt i, hvor frugtbart et 
godt samarbejde mellem vejleder og lærer – et samarbejde, som 
bl.a. omfatter en fælles forståelse af, hvad der er den fælles sag – kan 
være for unges muligheder for at deltage i vejledningsaktiviteter, som 
potentielt kan bidrage til karrierelæring og til unges valg af ungdoms-
uddannelse. Analyserne giver også indblik i, hvordan vejledningen 
kan udgøre en form for social kontrol, eksempelvis i vejledningen 
af Thomas, som ønsker at gennemføre stx.
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I forlængelse af forslaget om et perspektivskifte fra valg til læring 
diskuterer jeg nedenstående, hvorfor det er centralt både på et indi-
viduelt, et organisatorisk og et politisk niveau at forholde sig til det 
grundlæggende afsæt for arbejde med karrierevejledning i det hele 
taget.

Afhandlingens teoretiske grundlag er kritisk psykologi, hvor det er 
en central bestræbelse, at mennesker sammen udvikler deres fælles 
rådighed over samfundsmæssige betingelser til gavn for den enkelte 
og for fællesskabet, jf. fx (Holzkamp, 1979; Holzkamp-Osterkamp, 
2012). Jeg vil fremhæve, at individet ikke får rådighed over sine 
betingelser i et system, hvor den enkelte eneansvarliggøres for sin 
situation uden at kunne påvirke de strukturelle kræfter, der sætter 
betingelserne. Flere af de forfattere, jeg har henvist til undervejs i 
afhandlingen, fremhæver, at mange interventioner har et individfokus 
og ikke arbejder med en opmærksomhed på kontekstuelle og struk-
turelle forhold (Arthur et al., 2009, s. 22; Guichard, 2001; Hooley, 
2015). Sultana fremhæver, at arbejde med karrierelæring kan bevirke 
et individfokus, da det er den enkelte, der lærer (om end dette kan 
ske i fællesskaber) (Sultana, 2012).

Om et perspektivskifte i vejledning fra valg til læring også kan lægge 
op til en markedsgørelse eller til, at borgerne udvikler øget rådighed 
over livsbetingelser vil bl.a. afhænge af det karrierebegreb, der er 
afsæt for arbejdet. En traditionel forståelse af karriere som en hierar-
kisk progression og/eller tilegnelse af materielle eller symbolske 
goder kan lægge op til, at man forstår et perspektivskifte og arbejde 
med karrierelæring som noget, der skal understøtte en tidlig målret-
ning af børn og unge og understøtte, at de tidligt træffer uddannel-
sesvalg, der tilgodeser arbejdsmarkedets behov og gør dem i stand 
til at konkurrere, så de så hurtigt som muligt bliver i stand til at 
’producere’ og individuelt klare sig bedst muligt. 

Det karrierebegreb, som afhandlingen tager udgangspunkt i, er et 
andet og betegner det forhold, at mennesker lever deres liv på tværs 
af kontekster og livssammenhænge, som dagligt må håndteres for at 
blive meningsfuld for den enkelte (jf. Thomsen, 2014c). Karriere 
skabes i samspil med andre mennesker og under indflydelse af 
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livsbetingelser, som både kan udgøre muligheder og begrænsninger 
og som individet kan søge at udvide sin rådighed over (Thomsen & 
Skovhus, 2016, s. 39). Denne forståelse af karriere lægger op til at 
understøtte, at børn og unge udvikler standpunkt og på sigt kan tage 
vare på og skabe sammenhæng i deres tilværelse ift. uddannelse, 
arbejde og øvrige liv. Et forhold som også indebærer at kunne påvirke 
strukturelle betingelser frem for at skulle tilpasse sig dem. Med dette 
udgangspunkt bliver afsættet for vejledning emancipatorisk. 

Hooley præsenterer fem læringsområder og tilknyttede spørgsmål, 
som han foreslår som ramme for emancipatorisk vejledning og career 
education, og som han fremhæver, at vejledningsaktiviteter skal 
hjælpe mennesker med at tænke over – spørgsmål som Hooley i 
øvrigt fremhæver som centrale for al uddannelse.

Læringsområde Spørgsmål

Udforske os selv og den verden, som vi lever, lærer 
og arbejder i.

Hvem er jeg?

Undersøge hvordan vores erfaringer forbinder sig til 
bredere historiske, politiske og sociale systemer.

Hvordan 
fungerer verden?

Udvikle strategier, som tillader os at få det bedste 
ud af den nuværende situation hver især.

Hvor passer jeg 
ind i verden?

Udvikle strategier, som tillader os at få det bedste 
ud af den nuværende situation i fællesskab.

Hvordan kan jeg 
leve sammen 
med andre?

Overveje hvordan den nuværende situation og 
strukturer kan forandres.

Hvordan kan jeg 
forandre verden?

Figur 2. Læringsområder og spørgsmål (Hooley, 2015, s. 15) – min 
oversættelse

Hooleys spørgsmål og de tilknyttede læringsområder44 kan inspirere 
i arbejdet med at begrunde og understøtte, at unge (og andre) finder 
vejledningsaktiviteter meningsfulde ud over bidrag til nærmeste 
uddannelsesvalg.

44  Læringsområder og spørgsmål er ikke angivet i en hierarkisk orden (personlig 
kommunikation med Hooley). Alle er kontinuerligt aktuelle.
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Lanzi, der arbejder med capabilities og uddannelse, fremhæver, at 
uddannelse (og vejledning, vil jeg argumentere for) kan øge menne-
skers beredskab ’to discuss, criticize and change dominant social 
roles, rules or modes of production and hence promoting social 
change’ (Lanzi, 2004, s. 7). I dette lys kan karrierevejledning blive 
en del af grundlaget for, at børn og unge (og voksne for den sags 
skyld) får mulighed for på sigt at skabe sig en tilværelse med sam-
menhæng, og som de værdsætter. Ligesom karrierevejledning med 
et emancipatorisk afsæt kan danne grundlag for, at unge på sigt bedre 
bliver i stand til at gennemskue, være kritiske overfor og gøre mod-
stand mod neoliberale styringsidealer, som den unge eksempelvis 
oplever har negativ indflydelse på hans/hendes tilværelse – eksem-
pelvis i form af at føle sig presset af skole og studium (Mehlsen, 
2012).

Det kan være vanskeligt at gennemskue strukturelle betingelser og 
de betydninger, de kan have, ligesom det kan være vanskeligt at få 
indsigt i egne handlegrunde. Tilsvarende kan det være vanskeligt at 
ændre strukturelle betingelser og udvikle andre måder at handle på 
– og måske endnu vanskeligere alene. Med de to sidste af Hooleys 
fem emancipatoriske spørgsmål in mente (Hooley, 2015, s. 15), vil 
jeg understrege den kollektive dimension og argumentere for, at den 
har to spor. For det første må vejleder være opmærksom på og 
indtænke i sin praksis, at børn og unge (og voksne) har brug for hjælp 
til at få indsigt i og gennemskue strukturelle betingelser og har brug 
for hinanden til at udvikle strategier, som tillader dem at få det bedste 
ud af den nuværende situation, eller til at overveje hvordan den 
nuværende situation og strukturer kan forandres. Man kan se dette 
som tæt forbundet til folkeskolens formål om at arbejde for, at børn 
og unge ’får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle’ og om at ’forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre’ (Mini-
steriet for Børn og Undervisning, 2016, §1). Og for det andet, at også 
fagpersoner har brug for hinanden. Når der arbejdes sammen, kan 
der være bedre mulighed for at få øje på, gennemskue og ændre 
uligheder, der skabes i systemet og i den daglige praksis, fx ift. den 
måde unge mødes – og som kan have betydning for de muligheder 
de unge oplever at have. Samarbejde blive i dette lys centralt for at 
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leve op til social justice som et standpunkt (’a stance’) – en holdning, 
noget man kontinuerligt stræber efter (jf. Sultana, 2014, s. 322).

Et andet kritisk blik og opmærksomhedspunkt knytter sig til det 
forhold, at vejledning er en social praksis, som bygger på en række 
værdier. Afhandlingens analyser viser eksempelvis, at sådanne værdier 
kan handle om hvilke ungdomsuddannelser, der er ’bedst’ for for-
skellige unge at vælge. Eksempler på andre værdier kan være, at det 
er godt, at mennesker forholder sig undersøgende til sig selv og til 
andres begrundelser og til sine beslutningsprocesser, at det er posi-
tivt, når man er bevidst om og reflekterer over sig selv og sine grunde, 
og når man tænker langsigtet og lægger planer. Det er vigtigt, at 
fagpersoner er opmærksomme på, at sådanne værdier er kulturelt 
bundne og anerkender, at interesser og handlegrunde kan se forskel-
lige ud for forskellige grupper i samfundet, og at nogle mennesker 
lever og forstår deres tilværelse anderledes end den gennemsnitlige 
middelklassedansker – at værdier eksempelvis er afhængig af kultur 
og klasse (jf. Willis, 1981).

En anden dimension, som er værd at opholde sig ved i denne sam-
menhæng, er antagelsen om det givende arbejdsliv og antagelsen 
om, at arbejde bidrager til selvrealisering og er (eller ligefrem bør 
være) centralt for menneskers identitet. Denne antagelse er ifølge 
Sultana ’at the heart of career guidance’, og han fremhæver, at mange 
af ’os’, eksempelvis fagpersoner indenfor vejledningsområdet, finder 
det svært at forestille sig ’how deadening many jobs are, and the 
extent to which, for several classes of people, the notion of self-fulfil-
lment through work, which is at the heart of career guidance, is 
simply too ludicrous to even imagine’ (Sultana, 2014, s. 327). Hertil 
kan nævnes, at også den type arbejdsliv, som mange oplever som 
positivt, berigende og mulighedsgivende, kan skabe personlige di-
lemmaer mellem værdsættelsen af arbejdet på den ene side og 
værdsættelsen af eget helbred, familie og privatliv på den anden side 
– dilemmaer som skaber belastninger (COWI - Arbejdsmiljøforsk-
ningsfonden, 2011). Dette henleder opmærksomheden på, hvordan 
mennesker bedst muligt kan vejledes til at tage magten over egen 
karriere.



294

6.7 Afrunding

Indeværende afhandling undersøger den vejledning, der finder sted 
i skolen for alle unge, dvs. både de unge der vurderes at have behov 
for en særlig vejledningsindsats og for øvrige unge, ofte kaldet ’de 
80%’. Afhandlingen lægger op til diskussioner af, hvad vejledning 
kan og skal.

Skal det være en ambition, at vejledning bidrager til, at alle unge nu 
og på sigt får øget rådighed over deres livsbetingelser? 

Afhandlingen viser, at der i dette lys er et stort – og i nogen udstræk-
ning uforløst – potentiale i vejledningen. Fx ift. at understøtte, at 
børn og unge får erfaringer med og reflekterer over uddannelsernes 
og arbejdets verden og sig selv i denne sammenhæng. Og i forhold 
til at medvirke til at skabe gode vilkår for deres bevægelse i uddan-
nelsessystemet og på arbejdsmarkedet i samspil med deres øvrige 
liv. Potentialer, der kan ses som svar på nogle af de uddannelses-
mæssige udfordringer, vi står over for i øjeblikket.

Der har i Danmark siden 2003 været en kontinuerlig bevægelse i 
retning af, at uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen for 
størstedelen af de unge i grundskolen reduceres og i højere og højere 
grad målrettes unge, der vurderes at have behov for en særlig indsats. 
Et forhold der udfordrer målsætningen om, at vejledning er for alle 
borgere hele livet (jf. Rådet for den Europæiske Union, 2008). 

Skal vejledning stadig – og måske i øget omfang – målrettes nogle 
udpegede unge, der vurderes at have behov for en særlig vejled-
ningsindsats?

Afhandlingen giver indsigt i, hvordan lokale normer omkring uddan-
nelse sætter sig igennem i vejledningen og undervisningen. Afhand-
lingen lægger op til en generel drøftelse af de betingelser, som 
strukturer, lærere og vejledere producerer for forskellige unge. I til-
knytning til de politiske målsætninger om, at flere unge skal vælge 
en erhvervsuddannelse efter grundskolen, rejser der sig med afhand-
lingen et åbent spørgsmål om, hvorvidt en opretholdelse af eksiste-
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rende lovgivningsmæssige betingelser og nuværende praksis med 
fokus på målretning af indsatsen og på uddannelsesvalg vil bidrage 
til, at en større del af de 80%, og sådan set også øvrige unge, kommer 
til at træffe andre uddannelsesvalg, end der gør sig gældende i dag 
– forstået som at få et bedre grundlag for at træffe et uddannelsesvalg 
som bidrag til udvidet rådighed over livsbetingelser. 

Afhandlingen lægger op til at diskutere konsekvenser af den måde, 
vejledningen udfolder sig på i samspil med strukturelle betingelser, 
hvordan vejledning og betingelser for vejledning kan udvikles til 
gavn for unge og således også vores fælles samfund.
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Resumé

Vejledning – valg og læring

I denne afhandling undersøger jeg, hvordan uddannelses-, erhvervs- 
og karrierevejledning udfolder sig i udskolingen i samspil med skolen 
og betingelser knyttet hertil. Det undersøges endvidere, hvordan 
vejledningen i samspil med skolens aktiviteter giver mening for unge.

Afhandlingens første kapitel præsenterer uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejledning i udskolingen som forskningsfelt. Kapitlet indledes 
med et historisk blik på vejledning i skolen. Herefter præsenteres de 
mål for vejledningsindsatsen, der kommer til udtryk i den danske 
lovgivning på området, og de mål der træder frem af europæiske 
resolutioner for livslang læring og -vejledning. Det konkluderes, at 
der i den danske lovgivning er et primært fokus på, at vejledning 
skal bidrage til, at den unge træffer et valg af ungdomsuddannelse, 
og at vejledningsfeltet er et felt med mange modsætningsfyldte mål 
og opgaver, hvilket fremhæves som en betingelse for vejlednings-
indsatsen.

To reviews af tidligere danske undersøgelser, evalueringer og forsk-
ning af Ungdommens Uddannelsesvejledning i perioden 2004-2014 
præsenteres. Et review viser, hvilke spørgsmål der i perioden har 
været interesse for at få viden om. Et indholdsreview præsenterer 
viden, som tidligere undersøgelser i feltet bidrager med. Kun få af 
de undersøgelser, der er gennemført på området i perioden, har 
anvendt deltagende observation som metode for empiriindsamling, 
og det fremhæves, at trods mange undersøgelser på området, mangler 
der stadig viden om, hvordan uddannelses-, erhvervs- og karriere-
vejledning i skolen spiller sammen med, hvad der i øvrigt foregår i 
skolen, og om hvordan lærer og vejleder arbejder sammen. Med 
disse afsæt placeres afhandlingen i forskningsfeltet.

Herefter præsenteres centrale begreber, som karakteriserer vejled-
ningsfeltet.
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Kapitel 2 rummer en præsentation af afhandlingens teoretiske grund-
lag, empiriske metoder og analysestrategi.

Afhandlingens teoretiske ramme er kritisk psykologi med en forstå-
else af forholdet mellem subjekt og samfund som et dialektisk forhold. 
Projektet er et praksisforskningsprojekt med en ambition om at un-
dersøge fra deltagernes perspektiver, her unge, vejledere og lærere, 
som betragtes som medforskere. Det er en ambition at bidrage med 
indsigt i deres perspektiver og handlegrunde forbundet til sociale og 
materielle forhold. Afhandlingen bygger på empiri indsamlet ved 
deltagende observationer, situerede samtaler og interviews med 
elever i udskolingen, vejledere og lærere. Der er lavet feltarbejde i 
tilknytning til vejledningsrelaterede aktiviteter, der tilrettelægges for 
unge i udskolingen af enten vejleder eller lærer. Ligeledes er projek-
tets empiri indsamlet i tilknytning til undervisning og frikvarterer i 
udskolingen. I kapitlet præsenteres arbejdet med at skaffe adgang til 
feltet, en beskrivelse af konkrete metoder og overvejelser i tilknytning 
til det empiriske arbejde ligesom en oversigt over omfang og karak-
terer af feltarbejde findes her. Herefter følger refleksioner over med-
forskerbegrebet og etik. Analysestrategien for afhandlingen er en 
betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse, hvor begreberne 
forstås som gensidigt forbundne. Kapitlet rundes af med en præsen-
tation af bevægelsen fra empirisk materiale til analysetemaer.

Afhandlingens analyser præsenteres i tre kapitler.

Kapitel 3 ’Modsætningsfulde betingelser for vejledning i udskolingen’ 
giver indsigt i, hvordan vejledning bliver til gennem samtaler og 
overvejelser og i betingelser for vejledning. Kapitlet giver også indsigt 
i, hvordan indbyggede modsætninger og udfordringer i praksis for-
bundet til vejlederes arbejde mellem individ og samfund træder frem, 
hvordan de bliver grebet, håndteret og får betydning i hverdagens 
praksis for vejledere, lærere og unge.

Trods dét at forskellige forståelser af hvad vejledning skal bidrage til 
findes i feltet synes forståelsen af, at vejledning primært skal bidrage 
til, at unge vælger en ungdomsuddannelse, de er uddannelsespara-
te til, gennemtrængende og får betydning for vejleders begrundelser 
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for vejledningsaktiviteters relevans. Det ses, at organiseringen af 9. 
klasse får betydning for unges deltagelse i vejledningsaktiviteter, og 
at vejleders og lærers støtte til unge, der er vurderet ikke-uddannel-
sesparate, træder frem som forskellige betingelser. Analyserne giver 
afslutningsvis indblik i vejleder og lærers arbejde med at bevæge 
statushierarkier og normer i tilknytning til uddannelsesvalg.

Samarbejde mellem vejleder og lærer er omdrejningspunktet for 
analyserne i kapitel 4. Analyserne viser, at samarbejde er et centralt 
aspekt af den måde, som vejledning praktiseres og kan udfolde sig 
i samspil med undervisning og skolens lærere. Det ses, at vejleder 
og lærer i nogle tilfælde har en fælles forståelse af de sager, de 
samarbejder om, mens dette ikke gør sig gældende i andre tilfælde. 
Det ses endvidere, hvordan vejledning må forstås som en situeret 
proces og de sager, der samarbejdes om, som sammensatte. Det er 
gennemgående i kapitlets analyser, at det samarbejde, der kan lade 
sig gøre, er forbundet med en arrangeren sig med betingelser, mod-
sigelser og med hinanden og med den bevægelighed, der er i forhold 
til dette.

Analyserne giver samlet set indblik i unges oplevelse af mening i og 
med den vejledning, de modtager i samspil med skolen. Kapitel 5 
’Unges forståelser af vejledning og deres deltagelse i den’ griber fat 
i dette og viser, hvordan unges forståelser af vejledning har betydning 
for deres deltagelse i den. Valg og afklarethed er stærke kategorier i 
feltet. Det ses, at når unge tillægger vejledningsaktiviteter den be-
tydning, at de primært skal bidrage til valg af ungdomsuddannelse, 
så deltager de fleste af de unge med afsæt i denne forståelse og 
vurderer aktivitetens meningsfuldhed ift., om den bidrager til, at de 
kan træffe dette valg. Det store fokus på valg af ungdomsuddannel-
se synes at have afgørende betydning for, at mange unge finder det 
mindre meningsfuldt at deltage i vejledningsaktiviteter, som den unge 
vurderer ikke er nyttige ift. eget uddannelsesvalg eller som tidsmæs-
sigt er placeret efter, at den unge oplever at have truffet et valg af 
ungdomsuddannelse. Et fokus på nærmeste uddannelsesvalg synes 
at bidrage til mere overfladisk læring, til at lukke ned for nysgerrighed 
og udforskning af karriere frem for at åbne, og til at de potentialer, 
der er for karrierelæring i vejledningsaktiviteterne, udnyttes i mindre 
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grad. Et overvejende fokus på valg af ungdomsuddannelse skaber 
endvidere vanskeligheder for vejlederen med at begrunde, hvorfor 
unge skal deltage i aktiviteter, som de vurderer ikke bidrager til 
uddannelsesvalg eller som er placeret efter et valg af ungdomsud-
dannelse er truffet.

Kapitel 6 rummer afhandlingens diskussion. Her præsenteres nogle 
hovedpointer.

Afhandlingens analyser giver anledning til at diskutere spørgsmål 
omkring social retfærdighed. Dette gøres med afsæt i to teoretiske 
perspektiver, nemlig Sens capability teori og Højholts begreb situe-
ret ulighed. 

Sens capability teori inddrages i en diskussion af vejledningens 
primære fokus på uddannelsesvalg. Med inspiration fra Sens forstå-
elser af, at muligheder og frihed til at vælge har en værdi i sig selv 
og er centrale dimensioner i social retfærdighed fremhæves, at det 
er vigtigt at fokusere på processen hen mod valget og på menneskers 
faktiske mulighed for at vælge mellem forskellige værdsatte liv og 
ikke alene fokusere på det valgte. Der argumenteres for, at det at 
skabe et bredt og reflekteret grundlag for at træffe et uddannelsesvalg 
bliver lige så vigtigt som at vælge. Ligeledes fremhæves med capa-
bility begrebet og litteratur om normkritisk vejledning, at det er 
centralt i vejledningen og har social retfærdighedsimplikationer at 
arbejde for at udvide rammerne for, hvad unge reelt oplever som 
relevante og anerkendelsesværdige muligheder.

Med Højholts teori om situeret ulighed diskuteres, hvordan ulighed 
på forskellige og subtile måder konkret kan optræde i vejledning og 
undervisning og er forbundet med de mange strukturelle modsæt-
ninger, der karakteriserer vejledningsfeltet og samspillet med skolen. 
Der tegner sig et billede af, at uligheder kan komme til syne helt ned 
i de spørgsmål, der stilles unge, der er vurderet ikke-uddannelses-
parate, og i de betydninger eventuelt manglende svar tillægges ift. 
vurdering af relevansen af deres ønsker omkring ungdomsuddannel-
se.



300

Med afsæt i det billede, som afhandlingens analyser tegner af, hvordan 
vejledning udfolder sig i samspil med skolen og dens lærere, og af 
hvordan vejledning giver mening for unge i udskolingen diskuteres 
afslutningsvist potentialer for udvikling af vejledning. Der foreslås et 
perspektivskifte fra, at vejledningsaktiviteter primært skal føre til valg 
af uddannelse til, at de skal have et større fokus på den læring, som 
deltagelse i vejledningsaktiviteter kan bidrage til – hvor læring forstås 
som udvidelse af rådighed ift. en social verden.
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English résumé

Career guidance – choice and learning

This thesis explores how career guidance and career education 
(hereafter referred to using career guidance as an umbrella term) 
play out in lower secondary education (Danish grades 7 - 9/10, ages 
14-16/17) in interaction with the school and structural conditions. 
Additionally, the thesis explores the meaningfulness of guidance 
activities for students in relation to other school activities. 

Chapter 1 presents career guidance in lower secondary education 
as a field of research. The chapter begins with an introduction to the 
history of career guidance in schools. The objectives for career 
guidance as found in Danish legislation and in the European reso-
lutions for lifelong learning and lifelong guidance are presented. It 
is concluded that, in the Danish legislation, the aim of career guidan-
ce is primarily to support students in making educational choices, 
and that career guidance is a field with many contradictory aims and 
tasks.

Two reviews of studies on youth career guidance in Denmark during 
the period 2004-2014 are presented. One review shows the issues 
that have garnered interest during the 10-year period. The second 
review focuses on the content and knowledge generated by existing 
studies. Based on these reviews it is stressed that, despite the many 
studies within the field of career guidance, there remains a lack of 
knowledge concerning how career guidance interacts with other 
elements of school practice and concerning how teachers and career 
guidance practitioners work together. It is this knowledge gap that 
the thesis seeks to address, thereby contributing to the field of research. 
As part of the process of positioning the thesis, key concepts in the 
field of career guidance are presented.

Chapter 2 presents the theoretical foundation and methodology of 
the thesis.
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The thesis is rooted in Danish-German critical psychology. Here, the 
relation between subject and society is understood as a dialectical 
relationship. The methodology of the project is practice research. As 
such, the ambition is to work from the perspective of the participants; 
i.e. the students, guidance practitioners and teachers, all of whom 
are regarded as co-researches. This approach allows insight into 
participants’ perspectives and motives in relation to the social and 
material conditions.

The empirical study was conducted in two ninth-grade classes. These 
classes were in two different schools and associated with two diffe-
rent youth guidance centres. The methods used were participant 
observation, situated conversations and interviews with lower se-
condary students, career guidance practitioners, and teachers. The 
fieldwork was carried out on days spread throughout the school year 
and in relation to guidance activities arranged for the students, either 
by guidance practitioners or teachers. Empirical data were also 
collected during lessons and breaks. Additionally 11 students were 
interviewed half a year after they finished the ninth grade.

The chapter describes the work to gain access to the field and the 
methods used. An overview of the range and character of the fieldwork 
is provided. This is followed by reflections on ethical issues and the 
concept of co-research.

The analytical strategy is a condition, meaning and reason analysis 
where the concepts are understood as mutually connected. Finally, 
the process of developing empirically-based analytical themes is 
presented. 

The analysis is presented in three chapters.

Chapter 3, ’Contradictory conditions for guidance in lower secon-
dary education’, provides insight into how career guidance come 
about for students and their parents and in structural conditions. The 
chapter also provides insight into how inherent contradictions and 
challenges are manifested in practice, how they are addressed and 
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how they affect the everyday lives of career guidance practitioners, 
teachers and students.

Despite the existence of different understandings of the role of career 
guidance in the empirical data, the belief that the primary objective 
of career guidance should be to help students choose a suitable 
vocational or upper-secondary educational programme seems pre-
valent. The analysis also shows that the organisation of lower secon-
dary education influences student participation in guidance activi-
ties. Additionally, it shows that the support offered by career 
guidance practitioners and teachers to students who are assessed 
‘not ready for education’ varies. The analysis also provides insight 
into career guidance practitioners’ and teachers’ work to alter and 
expand status hierarchies and norms in relation to students’ educa-
tional choices. 

Cooperation between career guidance practitioners and teachers is 
at the centre of the analysis in chapter 4. This analysis shows that 
cooperation is a crucial aspect of how guidance is practised and 
unfolds in interaction with teachers and their teaching. Sometimes 
the guidance practitioner and the teacher have a common under-
standing of the matter they cooperate about and sometimes they do 
not. This shows that career guidance must be understood as a situ-
ated process addressing composite issues. It is a recurrent theme 
throughout the analysis that a fruitful cooperation between guidan-
ce practitioners and teachers is dependent upon their ability to work 
with one another to tackle the contradictions and the conditions with 
which they are faced.

Taken as a whole, the analysis provides insight into students’ sen-
se-making processes in relation to school-related career guidance 
activities. The analysis in chapter 5 ‘Young people’s perceptions of 
guidance – and their participation in guidance activities’ addresses 
this and shows that the way in which students understand the role 
of career guidance plays a crucial role for their participation in 
guidance activities. It is seen that when students view the primary 
role of guidance activities as supporting them in the process of 
choosing an upper secondary or vocational education programme, 
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this shapes their participation and leads them to assess the meaning-
fulness of guidance activities based on whether or not they provide 
such support in educational decision-making processes. Students 
who were yet undecided regarding their educational future general-
ly valued visits to educational institutions offering programmes they 
were considering. Most of the students found it less meaningful to 
participate in guidance activities that they considered irrelevant in 
terms of their own educational choices or which took place after 
they felt they had made their decision. 

A focus entirely on the next stage of education seems to inhibit rather 
than encourage young people’s curiosity and exploration of poten-
tial career pathways. Through the voices of young people, we learn 
that participation in activities does not automatically lead to career 
learning. Furthermore, the analysis shows that focusing on the next 
stage of education makes it difficult for career guidance practitioners 
to justify why the students should participate in guidance activities 
which they do not see as contributing to their choice of educational 
programme, or which take place after this choice has been made. 
In the thesis it is stressed that the choice of upper-secondary educa-
tion programme is only the first of a myriad of career-related choices 
which must be made throughout life. In lower secondary education, 
it is therefore important to build a base – to support development of 
career competences – that can be developed continuously. The young 
person will need this base when he or she chooses what to do after 
vocational or upper secondary education – and again and again 
throughout life.

In chapter 6, the thesis’ findings are discussed. In the following, some 
key points are presented.

The analyses in the preceding chapters raise a number of questions 
related to social justice. Two theoretical perspectives are drawn upon 
in addressing these questions: Sen’s capability theory and Højholt’s 
concept of situated inequality. 

Sen’s capability theory is used in a discussion of career guidance’s 
primary focus on educational choice. The capability approach is 
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centred on freedom and opportunity. Sen points out that being able 
to reason and the freedom to choose between different things that 
you value doing have an intrinsic value and is a significant aspect 
of human life and have implications for social justice. According to 
Sen, it is important to focus on people’s actual opportunities to choose 
to live different lives, and not exclusively on the end result of a 
choice. Drawing on capability theory and a norm-critical approach 
to guidance, it is argued that it is important for guidance to support 
a broad and well-reflected foundation for educational choice and 
to expand the options that young people consider relevant and worthy 
of recognition, and that this is as important as the individual’s educa-
tional choice.

Using Højholt’s theory of situated inequality, it is discussed how 
inequality can be found in guidance and teaching in different and 
often subtle ways and how it is linked to the many structural oppo-
sitions that characterise the field of guidance and the cooperation 
with the school. The analysis suggests that inequalities are rife, even 
in the questions posed to students. E.g., questions posed to students 
who are assessed not ready for education, and in the meaning 
ascribed to their answers.

On the basis of the picture drawn in the thesis of how career guidan-
ce unfolds in lower secondary education in interaction with the 
school and the structural conditions, and of the meaningfulness of 
guidance activities for students the potential for developing career 
guidance is discussed. 

A shift in perspective from choice to learning is proposed – where 
learning is understood as connected to an increased influence on 
the conditions of one’s own life. In other words, the findings suggest 
that the primary role of career guidance activities should be to support 
career learning and development of career competences – e.g. to 
support young people in learning about educational opportunities, 
the world of work and themselves – rather than in making a specific 
choice.
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