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Velkommen til 
VUEs femte nyhedsbrev 

VUEs nyhedsbrev er til alle, der gerne vil 
følge med i arbejdet i Videncenter for Ud-
dannelses- og Erhvervsvejledning - og til 
alle, der arbejder med eller interesserer 
sig for vejledning. 

Vi har en særlig funktion i VUE – vi skal 
ikke praktisere vejledning, men udforske 
den og formidle de resultater, vi finder. 
Det gør vi her i nyhedsbrevet og på vores 
hjemmeside, samt i de publikationer, vi 
har udsendt. 

I Nyhedsbrev nr. 5 har vi sat fokus på 
vejledning i professionsuddannelserne 
– det handler de fire første artikler om. 

Vi har bedt en række personer fra profes-
sionshøjskoler/UCer om at give deres 
bud på centrale udviklingsområder for 

vejledningen i professionsuddannelserne, 
herunder behovet for en bredere karriere-
vejlednings-tænkning end studie- og gen-
nemførelsesvejledning – buddene kom-
mer her fra UC Metropol og UC Lillebælt. 
Og vi får praktikvejledningen i professi-
onsuddannelser og den bekendtgørelses-
bestemte kvalitetsmåling af gennemførel-
sesvejledningen belyst fra skribenter også 
fra to professionshøjskoler. Her rejses der 
en række problemstillinger knyttet til må-
lingen. 

Andre aspekter af vejledning belyses i føl-
gende artikler: 

 En artikel om realkompetencevurde-
ring af vejledere. Artiklen er en opfølg-
ning på en tidligere artikel i VUE Ny-
hedsbrev nr. 3 – her svares der på, 
hvordan erfaringerne så er nu et år se-
nere? 

Om indholdet i 
 VUE Nyhedsbrev nr. 5 
  Carla Tønder Jessing   videncenterleder 
  • VUE i VIA UC • ctj@viauc.dk 

 

 

 

 
  Lene Poulsen   lektor • faglig koordinator 
  • VUE i UCC • lpo@ucc.dk 

mailto:ctj@viauc.dk�
mailto:lpo@ucc.dk�


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

4 

 En artikel om fremgangsmåde og erfa-
ringer med brugen af e-surveys i arbej-
det med at spore elever med udvidet 
behov for vejledning, i et samarbejde 
mellem Studievalg og ungdomsuddan-
nelser. 

 En artikel om mentorordningers mu-
ligheder og mangfoldighed. Artiklen er 
baseret på ét af VUEs undersøgelses-
projekter, hvor der indgik interviews 
med uddannelsesinstitutioner om de-
res mentorordninger. 

 Endelig finder du en boganmeldelse i 
nyhedsbrevet: VUE udgav i marts 2009 
to nye publikationer til brug for vejled-
ningspraksis og vejlederuddannelse (se 
VUEs hjemmeside), og vi har bedt le-
deren og souschefen fra et UU-center 
om at anmelde bøgerne. 

På VUEs hjemmeside 
www.vejledning.net finder du nyheder, 
projektrapporter, VUEs publikationer, 
beskrivelse af VUEs projekter og organi-
sation og meget andet. Her kan du også 
finde de tidligere nyhedsbreve. 

Vi vil gerne modtage reaktioner og kom-
mentarer til nyhedsbrevet – så skriv til os, 
adresserne finder du på 
www.vejledning.net under kontakt. 

Rigtig god læselyst! 

http://www.vejledning.net�
http://www.vejledning.net�
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Hvad kan man blive som sygeplejerske? Hvil-
ke muligheder er der for at læse videre? Hvor-
dan kan jeg planlægge mit studium, så det 
fører mig i den retning, jeg vil? Både mæng-
den af spørgsmål og fremmødet var overvæl-
dende, da sygeplejerskeuddannelsen Køben-
havn sidste efterår holdt sin første karriere-
dag. Men hvad er baggrunden for den store 
interesse for arrangementet blandt de stude-
rende? Og hvorfor er karriereplanlægning 
blevet aktuelt for selv klassiske professioner 
som sygeplejerske, hvor netop karrierevejen og 
erhvervet traditionelt ligger fast? 

 

Bare de studerende kommer ... 

25. november 2008 kl. 14.55. Arrangør-
gruppen venter i spænding. 35 gæster, 
der hver repræsenterer mulige karriere- 
og videreuddannelsesmuligheder for sy-
geplejersker, er mødt op. Der er frisk 
frugt og snacks på bordene, boder og in-
formationsmateriale er parat. Bare der nu 
kommer nogle studerende. Fremmødet 
ved de fælles arrangementer er ikke altid 
stort. Og det vil være synd for de frem-
mødte gæster, hvis de ikke kan få deres 
materiale og oplæg formidlet.  

Men da dørene slås op, står de studeren-
de allerede i kø for at komme ind. I alt 

400 af uddannelsens ca. 1500 studerende 
vælger at lægge vejen forbi karriereda-
gen. Eftermiddagen igennem summer bo-
der og oplægsrum af spørgsmål og for-
tællinger om det at være sygeplejerske. 
De studerende suger indtryk og informa-
tioner til sig, gæsterne deler ud af deres 
erfaringer og viden. Og alle synes pludse-
lig, at det er meget mere spændende at 
være sygeplejerske, end de ellers gik og 
troede ... 

 

Fra jobsikkerhed til employability 

Karrierevejledning på de videregående 
uddannelser er et relativt nyt fænomen. 
Tidligere var forbindelsen mellem uddan-
nelse og job forholdsvis klar. Gik man på 
lærerseminariet var det for at blive lærer, 
dimmiterede man fra polyteknisk skole 
var det for at blive ingeniør, og var man 
kandidat fra humaniora, blev man enten 
forsker eller gymnasielærer. Sådan er det 
ikke længere. Forbindelsen mellem ud-
dannelse og job er blevet langt mere dy-
namisk og uklar. Både fordi der er kom-
met mange nye uddannelser og fagkom-
binationer til. Men også fordi strukturer-
ne på arbejdsmarkedet har ændret sig.  

Fra kald til karriere 
 Sygeplejerskestuderende vil også have en karriere! 

 

 

  Camilla Hutters   organisationskonsulent 
  • Professionshøjskolen Metropol • cahu@phmetropol.dk 
  • Camilla Hutters er bl.a. projektleder for implementering 
     af ny organisering af studievejledningen på Metropol 

mailto:cahu@phmetropol.dk�
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Den tiltagende globalisering samt frem-
komsten af en vidensøkonomi betyder, at 
de kompetencer arbejdsmarkedet efter-
spørger, ændres langt hurtigere end tidli-
gere. Ny viden er blevet et centralt kon-
kurrenceparameter, og derfor ændrer bå-
de formen og indholdet i de tilgængelige 
positioner på arbejdsmarkedet sig hastigt. 
Udviklingen medfører et krav om øget 
mobilitet og fleksibilitet for den enkelte 
arbejdstager med henblik på at tilpasse 
sig de skiftende muligheder – og krav – 
på arbejdsmarkedet. Det betyder et skift 
fra det 20. århundredes fokus på jobsik-
kerhed til et fokus på employability – for-
stået som den enkelte arbejdstagers evne 
til at påbegynde beskæftigelse, oprethol-
de beskæftigelse og opnå ny beskæftigel-
se, hvis det er nødvendigt. 

For at kunne fastholde beskæftigelse må 
den enkelte kontinuerligt arbejde på at 
fremstå attraktiv i øjnene på nuværende 
og potentielle arbejdsgivere. Samtidig gi-
ver muligheden for at skifte job og spor 
også den enkelte en ny frihed til at reali-
sere sig selv – og derigennem til at kunne 
forme sin egen identitet og karriereforløb. 
Fokusset på employability ledsages såle-
des af den enkelte arbejdstagers mulig-
hed for – og pligt til – at opretholde og 
konstruere en karriere. Karriereplanlæg-
ning er ikke længere forbeholdt de få, 
men en uomgængelig del af arbejdslivet. 

 

Karrierevejledning på de 
videregående uddannelser 

Det stigende fokus på karriereplanlæg-
ning slår i begyndelsen af det nye årtu-
sind igennem på de videregående uddan-
nelser i Danmark. I første omgang på uni-
versitetsuddannelserne, hvor det med 
universitetsloven fra 2003 bliver et lov-

krav, at universiteterne skal vejlede de 
studerende om uddannelsen og de efter-
følgende beskæftigelsesmuligheder. Sam-
tidig øges den politiske opmærksomhed 
på området som følge af beskæftigelses-
problemer for en række kandidatuddan-
nelser, navnlig indenfor humaniora. 
Det fører til politiske krav om, at forbin-
delsen mellem uddannelser og arbejds-
marked skal styrkes.  

Universitetsuddannelserne skal ikke ale-
ne tage afsæt i forskellige fagtraditioner, 
men skal også indtænke aftagernes behov 
og uddannelsens relevans på arbejdsmar-
kedet. Det har siden 2003 ført til en stribe 
initiativer på universiteterne med henblik 
på at styrke uddannelsernes aftagerrele-
vans, blandt andet krav om beskrivelser 
af kandidaternes slutkompetencer, sy-
stematisk brug af aftagerundersøgelser og 
aftagerpaneler samt etablering af karrie-
recentre på en række universiteter.  

En tilsvarende udvikling har ikke fundet 
sted på professionsuddannelserne. Her 
har vejledningsindsatsen først og frem-
mest fokuseret på rekruttering og fra-
faldsreduktion. Både fordi udfordringer-
ne har været størst på disse områder, men 
også fordi uddannelsesinstitutioners 
umiddelbare økonomiske afkast af vejled-
ningen kan synes størst her. Samtidig 
har aftagerrelevans ikke på samme måde 
været et problem for professionsuddan-
nelserne i og med der er tale om veksel-
uddannelser, hvor der strukturelt er ind-
tænkt et samspil mellem uddannelsespe-
rioder og praktikperioder. Aftagernes be-
hov er på den måde allerede til stede i 
uddannelserne, hvilket har gjort de politi-
ske krav om at understøtte de studeren-
des employability mindre påtrængende 
her.  
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Videre i faget i stedet for ud af faget 

Udgangspunktet for karrieredagen på sy-
geplejerskeuddannelsen København var 
derfor først og fremmest et stigende antal 
henvendelser fra de studerende omkring 
mulighederne for at læse videre. Mange 
af henvendelserne kommer fra studeren-
de, som er ”gået kolde” i deres studium, 
og som derfor gerne vil over i en anden 
udannelse. Som den ansvarlige studievej-
leder Hanne Franklin fortæller: ”Efter en 
klinikperiode, hvor det måske er gået dårligt, 
så kan de studerende få en oplevelse af, at så-
dan her er det at være sygeplejerske. Så kan 
man godt miste modet og få lyst til noget an-
det. (...)Omvendt bliver man tændt, hvis man 
hører om én, der laver noget spændende. Så 
bliver man motiveret og tændt igen”. 

Ideen med karrieredagen var derfor at 
tydeliggøre alle de muligheder og karrie-
reveje, der er inden for sygeplejefaget. Bå-
de i forhold til videreuddannelse, specia-
liseringer, ledelsesfunktioner og internati-
onale stillinger. Sigtet var at vise, hvor-
dan man kan læse videre i faget – i stedet 
for at bidrage til tendensen, hvor sygeple-
jersker uddanner sig ud af deres fag. I re-
krutteringen af oplægsholdere blev der 
derfor lagt vægt på at finde personer, der 
kunne fortælle om mulighederne i syge-
plejerskefaget på en personlig og levende 
måde. Personer, der har brugt sygeplejer-
skeuddannelsen som et springbræt til en 
helt anden branche, blev bevidst sorteret 
fra.  

Samtidig var et vigtigt formål med arran-
gementet at vise bredden indenfor faget. 
Først og fremmest fordi der er store for-
skelle på de studerendes ambitionsni-
veauer og interessefelter. Nogle er meget 
teoretiske, andre er mere interesserede i 
det praktiske. Ideen var at synliggøre kar-
riereforløb, der er attraktive for begge 
grupper. Både for dem, der nogle gange 

synes niveauet er for lavt, sådan at de kan 
se et perspektiv og nogle udviklingsmu-
ligheder længere fremme i deres studie 
og karriere. Og for dem, der får motivati-
onen fra praktikken, og som nogle gange 
kan synes, at det konkrete arbejdsper-
spektiv fortoner sig. Begge interesser var 
repræsenteret på karrieredagen, således 
at der både var universiteter, hospitalsaf-
delinger og repræsentanter fra NGO-
sektoren til stede (fx Læger uden græn-
ser). Samtidig var der gjort et nummer ud 
af at betone, at en kandidat- eller master-
eksamen ikke behøver at betyde, at man 
uddanner sig ud af faget.  

Selvom man forlader den praktiske del af 
faget, kan man stadig være med til at ud-
vikle sygeplejerskefaget. 

 

Et dynamisk overblik 

Den oprindelige idé var at lave en folder, 
som kunne give de studerende overblik 
over de forskellige muligheder og veje . 
Ideen om en folder måtte imidlertid hur-
tig opgives. Både adgangskrav og uddan-
nelsesmuligheder ændrer sig hele tiden, 
hvorfor indholdet i en folder hurtigt vil 
blive forældet. I stedet valgte arrangør-
gruppen at lave en karriereoversigt på 
væggen, der visualiserede de forskellige 
karriereveje og muligheder, der var re-
præsenteret på karrieredagen. Oversigten 
gav desuden relevante fakta om fx ad-
gangskrav, varighed og beskæftigelses-
muligheder. Samtidig var den med til at 
understrege den bredde, der er i faget, i 
og med at den tydeliggjorde, hvor mange 
forskellige karriereveje, en sygeplejerske-
uddannelse kan føre til.   

Både gæster og studerende fremhæver 
derfor i de efterfølgende evalueringer, at 
arrangementet gav dem et overblik over 
faget, de ikke ellers havde haft. Flere gæ-
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ster var ligefrem ærgerlige over, at de ik-
ke selv havde haft mulighed for at gå 
rundt mellem de forskellige boder. Også 
de studerende betoner behovet for at få 
overblik over de forskellige karrieremu-
ligheder, man har som sygeplejerske. 
Hanne Franklin fortæller: ”Der er selvføl-
gelig nogle studerende, der har arbejdet i fx 
hjemmeplejen, inden de starter. Mange har 
imidlertid ikke erfaringer fra faget. For dem 
var karrieredagen en øjenåbner i forhold til, 
hvor mange muligheder de i realiteten har”.  

De studerende, der på forhånd havde en 
klar idé om, hvad de ville, var imidlertid 
også dem, der fik mest ud af dagen. De 
kunne målrettet besøge de boder og gæ-
ster, de var interesserede i og derigennem 
blive bekræftet i, hvor vidt de var på rette 
spor. Derimod er der en tendens til, at de 
studerende, der ikke er afklarede om de-
res karriereplaner, blev mere forvirrede 
som følge af dagen, fordi ”det hele lød så 
spændende”. Tilsvarende er det svært at 
spørge gæsterne til råds, når man ikke 
ved, hvad man skal spørge om. Arrange-
mentet kan imidlertid lægge nogle spor, 
som de kan samle op på i forbindelse 
med kommende arrangementer og samta-
ler. 

 

Alle studerende har 
ambitioner om en karriere 

For Lene og Camilla, der som studenter-
studievejledere var med til at arrangere 
dagen, er det vigtigste imidlertid, at karri-
eredagen er med til at styrke meningen 
med sygeplejestudiet: ”Mange er frustrere-
de over den lavstatus, som sygeplejerskefaget 
har. Vi har gerne villet brande alle de mulig-
heder, der er. Både overfor vores medstuderen-
de, men også få det bredere ud. (...) Det er 
godt at have nogle argumenter, så man kan 
overbevise andre om, at man har valgt en ud-
dannelse, hvor der er fremtidsmuligheder, og 
hvor det er ok at være ambitiøs”. 

For uanset om man er afklaret eller forvir-
ret, er teoretisk eller praktisk orienteret, 
så har alle studerende ambitioner om at 
udrette noget og gøre en forskel. Nogle 
studerende kom efter dagen og sagde, at 
nu havde de lavet en plan for deres karri-
ere, så nu vidste de, hvad de skal – også 
de dage, hvor det bliver surt. For dem var 
arrangementet med til at give mening og 
perspektiv til deres studie. Andre stude-
rende tager i højere grad en dag ad gan-
gen og er mere interesseret i at følge den 
slagne vej. Men de har stadig ambitioner 
om at være en god sygeplejerske. 

Lene og Camilla understreger: ”Tanken 
om et kald har været med til at skabe nogle 
stereotype og urealistiske forventninger. Sy-
geplejerske er ikke kald – det er en karrierevej. 
Vi vil bare gerne være ambitiøse og gode til 
de, vi laver. Vi vil gerne bruge vores kompe-
tencer”. Karrieredagen var med til at syn-
liggøre, at man er en del af noget - en pro-
fession, hvilket er en følelse, man som 
studerende ofte kan savne i dagligdagen. 
Samtidig var arrangementet med til at 
understrege, at karrieren som sygeplejer-
ske ikke er forudbestemt, men derimod 
noget der skal arbejdes for hele tiden og 
gennem hele arbejdslivet. 

 

Fra employabilty til ”recruitability” 

De studerendes behov for at kunne sætte 
deres uddannelse i relation til fremtidige 
karriereveje bekræfter flere tidligere un-
dersøgelser om valg og fravalg af profes-
sionsuddannelser. I Epinions seneste un-
dersøgelse af den faldende søgning til 
professionsuddannelserne fremhæves det 
bl.a.: ”at manglende kendskab til muligheder-
ne for videre uddannelse og ”alternative karri-
ereveje” er en stor barriere for overhovedet at 
overveje en professionsuddannelse”. Man-
ge af de uddannelsessøgende oplever 
professionsuddannelserne som 
”blindgyder”, fordi de har indtryk af, at 
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de videre karrieremuligheder er begræn-
sede. Og de færreste kan forestille sig at 
være fx sygeplejerske eller lærer hele li-
vet. 

Når det handler om professionsuddan-
nelserne kan samspillet mellem uddan-
nelser og arbejdsmarked ikke kun forstås 
som et spørgsmål om at styrke de stude-
rendes ”employability”. Det må også ses 
som et spørgsmål om, hvordan professio-
nerne kan gøres attraktive for de uddan-
nelsessøgende – hvordan deres ”recruit-
ability” så og sige kan øges. Hvis profes-
sionsuddannelsernes image skal styrkes, 
handler det ikke kun om selve uddannel-
serne. Det handler i høj grad også om de 
jobpositioner og karriereveje, som uddan-
nelserne leder frem til. Samarbejdet med 
aftagerne bør derfor ikke kun handle om 
at tilpasse uddannelserne til aftagernes 
behov. Men også om at gøre aftagerne 
opmærksomme på, hvilke tanker, for-
ventninger og forestillinger (og krav) de 
studerende har til deres fremtidige ar-
bejdsliv. Karrierevejledning og karrierear-
rangementer kan være et middel til at 
styrke dialogen mellem uddannelser og 
arbejdsmarked. 

Erfaringerne fra karrieredagen viser des-
uden, at tydeliggørelsen af karriereveje 
og – muligheder også kan være med til at 
øge de studerendes motivation for selve 
uddannelsen. Når de studerendes mening 
og perspektiv på deres uddannelsesvalg 
og studieforløb styrkes, så øges deres 
chancer for gennemførelse også. Karriere-
vejledning kan derfor også ses som en 
vigtig del af gennemførelsesvejledningen.  

Nogle ubesvarede dilemmaer 

Både på sygeplejerskeuddannelsen og på 
Professionshøjskolen Metropol vil vi der-
for arbejde videre med at udvikle indsat-
ser indenfor karrierevejledning. Dermed 
ikke sagt at diskussionerne og refleksio-
nerne omkring karrierevejledning der-
med er landet. Tværtimod skal de først 
nu til at stå deres prøve. For selv om de 
foreløbige erfaringer er gode, så er der 
forsat mange ubesvarede dilemmaer:    

 I hvilket omfang skal karrierevejled-
ning være et tilbud – i hvilket omfang 
skal den være et krav. Hvad med de 
studerende, som ikke umiddelbart op-
lever behov for den store forkromede 
karriereplanlægning? 

 Er det muligt alene at vejlede videre i 
professionen – eller kommer man også 
til at vejlede ud af professionen (og er 
det overhovedet meningsfuldt at forsø-
ge at styre det)? 

 Skal professionsuddannelsernes vej-
ledning organiseres i karrierecentre, 
som det er gjort på en del universiteter, 
eller skal karrierevejledningen kobles 
til den almindelig studie- og praktik-
vejledning? 

 Hvor mange ressourcer skal der an-
vendes til karrierevejledning – sam-
menholdt med de øvrige vejlednings-
indsatser – og hvordan dokumenteres 
karrierevejledningens effekter og kvali-
teter? 
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Siden foråret 2008 har et større udvik-
lingsprojekt i UC Lillebælt haft fokus på 
at skabe samarbejde og udvikling i stu-
dievejledningen på tværs af de enkelte 
uddannelser. Projektet afsluttes efteråret 
2009. 

Projektet tog sit udgangspunkt i UC Lille-
bælt’s udviklingsplan 2008, hvor udvik-
ling og koordinering af studievejlednin-
gen blev udpeget som et vigtigt indsats-
område. Perspektivet var dels at bidrage 
til uddannelsernes kvalitet. Dels at re-
kruttere og fastholde studerende samt bi-
drage til at kvalificere studerendes even-
tuelle fravalg af uddannelsen. 

Ovenstående perspektiv er selvfølgelig et 
aktuelt tema for alle professionsuddan-
nelser i dag. 

Men projektet i UC Lillebælt har yderme-
re som intention, at udviklingen og kvali-
ficeringen af studievejledningen skal fore-
gå på tværs af forskellige lokaliteter og 
uddannelsers studievejledning. Projektet 
skal initiere en proces, hvor forskellige 
traditioner for studievejledning bliver 
bragt i spil for at afsøge balancen mellem 

det lokale og specifikke og det generelle 
og professionsorienterede. Dermed har 
processen fra start været tænkt som en 
proces, hvor studievejledningens medar-
bejdere i gennem netværksdannelse og 
udviklingsprojekter udvikler deres prak-
sis og samtidig bidrager til en overordnet 
samlet strategi for udvikling af studievej-
ledningen i UC Lillebælt. 

 

Forløb og faser 

Ved projektets start i foråret 2008 blev der 
nedsat en styregruppe, bestående af re-
præsentanter fra forskellige medarbejder-
grupper og fra forskellige uddannelser i 
UCL. Prorektor Lena Venborg Pedersen 
er den overordnede ansvarlige i projektet 
og artiklens forfatter er projektkoordina-
tor for projektet. Projektets tidslinje teg-
ner sig med en startfase i foråret 2008, 
gennemførelsesfase 2008-2009 og afslut-
ning efteråret 2009. 

I projektets startfase blev der udarbejdet 
projektplan, søgt konsulentstøtte, etable-
ret tværgående netværk blandt studievej-
ledningens medarbejdere samt udarbej-
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det signalement af de forskellige lokalite-
ters studievejledning. I gennemførelsesfa-
sen er delprojekterne i form af tværgåen-
de udviklingsprojekter, praksisafdækning 
og fortsat netværksdannelse de centrale 
aktiviteter. 

På baggrund af aktiviteterne i gennemfø-
relsesfasen vil der blive udarbejdet anbe-
falinger til et sammenhængende koncept 
for studievejledning i UCL. Et koncept, 
som forhåbentligt vil være handlingsan-
visende i forhold til balancen mellem det 
specifikke og lokale, det professionsrette-
de og det generelle i organisationens stu-
dievejledning. Projektet afsluttes i efter-
året 2009 med anbefalinger til et sammen-
hængende koncept for studievejlednin-
gen, der forelægges ledelsen til imple-
mentering. 

 

Konsulenter 
– det nødvendige blik udefra 

Som nævnt søgte UC Lillebælt fra projek-
tets start støtte til konsulentbistand hos 
udviklings- og omstillingsfonden i Sta-
tens Center for Kompetence- og Kvalitets-
udvikling (SCKK). 

Argumentationen for at søge konsulentbi-
stand var, at vi i koordinering og udvik-
ling af forskellige vejledningstraditioner 
har brug for det blik og den sparring ude-
fra, som en ekstern konsulent kan tilbyde. 
En ekstern konsulent kan ikke tages til 
indtægt for at ville fremme traditionsbe-
stemte kompetencer og metode, hvilket er 
en vigtig kvalitet for en konsulent, der 
skal lede processer for medarbejdere i en 
nyfusioneret organisation. 

Projektet fik bevilliget konsulentstøtte og 
siden efteråret 2008 har Kim Martin Niel-
sen og Thomas Bonderup fra Attractor 
været procesledere og sparringspartnere 

for styregruppen, udviklingsprojekterne 
og netværksaktiviteterne. Erfaringen ind-
til nu er, at konsulentbistanden klart har 
kvalificeret projektet på alle niveauer, li-
gesom konsulenterne har bidraget med 
positiv energi til projektet. 

 

Projektmål 
– timing, nærvær og relevans  

Det overordnede mål for projektet er, at 
”den studerende får den studievejledning, 
vedkommende har brug for, når og hvor den 
studerende har brug for den”. Dette mål kan 
på den ene side synes meget overordnet, 
men på den anden side er det præcist i 
den forstand, at målet netop adresserer 
centrale elementer i, hvad der gør studie-
vejledningen brugbar for den studerende. 
Nemlig sammenhæng mellem timing, re-
levans og nærvær. 

I forhold til ovenstående pejlemærke fo-
kuserer projektet som delmål på at udvik-
le innovative læringsmiljøer blandt stu-
dievejledningens medarbejdere og at ud-
vikle et sammenhængende koncept for 
studievejledningen i UC Lillebælt. 

Begrebet ”innovative læringsmiljøer” 
henviser til nye måder at samarbejde på i 
studievejledningerne på tværs af organi-
sationen og lokalt. Udvikling af nye må-
der at være sammen på er ikke alene et 
mål men i lige så høj grad et middel i for-
hold til udvikling af et sammenhængende 
koncept for studievejledningen i UCL. 

Med udviklingen af et sammenhængende 
koncept tænkes som nævnt på at finde 
balancen mellem det specifikke og lokale, 
det professionsrettede og det generelle. 
Hvilke studievejledningsaktiviteter kan 
med fordel organiseres som fælles aktivi-
teter og hvilke aktiviteter bør være for-
skellige fra uddannelse til uddannelse? 
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Netværksdannelse 

Etablering af netværk mellem studievej-
ledningens medarbejdere er sket ved fæl-
lesseminarer, et internt e-fora og work-
shops. 

I april 2008 blev det første fællesseminar 
afholdt med det formål at undersøge hvil-
ke gode erfaringer, viden og visioner, 
som eksisterer på de lokale studievejled-
ninger, og i den forbindelse skabe mulig-
hed for at udveksle viden og praksis på 
tværs af organisationen. Som forberedelse 
til seminaret blev de lokale studievejled-
ninger bedt om at bidrage med et signale-
ment af kompetencer, arbejdsområder, 
mål, metoder og visioner i studievejled-
ningen på det uddannelsessted, de var 
tilknyttet.  

Samtlige signalementer blev samlet i et 
hefte, som blev omdelt til alle medarbej-
dere kort før seminaret. Signalementet 
var det første skridt i retning af ”at få øje” 
på hinanden på tværs af organisationens 
studievejledninger og samtidig blev det 
en synliggørelse af, hvor forskellige tradi-
tioner og strategier, der er for studievej-
ledningen fra uddannelse til uddannelse.  

Signalementet viser både mulighederne 
og udfordringerne ved at skabe udvikling 
på tværs. Det blev tydeligt, at der er me-
get at lære af hinanden. Men forskellighe-
den rejser også spørgsmålet om, hvornår 
den er berettiget og hvornår forskellighe-
den først og fremmest er traditionsbe-
stemt. 

Som opfølgning på det første fællessemi-
nar blev etableret et e-forum for studie-
vejledningens medarbejdere til udveks-
ling af viden og informationer, som et fo-
rum for løbende at debattere. Hvor fæl-
lesseminaret var en stor succes med delta-
geropbakning og begejstring for at mødes 
og erfaringsudveksle, har det været utro-

ligt svært at få liv i netværket på e-
platformen. Forhindringerne har dels væ-
ret af teknisk art. Platformen blev etable-
ret i et Fronter-rum på et tidspunkt, hvor 
ikke alle var kendt med Fronter. Så selv-
om studievejledningens medarbejdere fik 
adgang til det, har det kun været besøgt 
og benyttet i begrænset omfang.  

I princippet er et e-fora jo ideelt til at sam-
arbejde mellem forskellige lokaliteter, 
som et UC jo består af. Men det er samti-
dig en stor udfordring at få etableret en 
ny platform for medarbejdere, som i for-
vejen har mange daglige henvendelser i 
mailboksen, og som er på diverse interne 
konferencer. 

 

Tværgående udviklingsprojekter 

I projektets gennemførelsesfase blev der 
sat ressourcer af til medarbejderes delta-
gelse i 3 tværgående udviklingsprojekter. 
Studievejledningens medarbejdere blev 
inviteret til at søge projekterne, hvor sty-
regruppens kriterier var, at projekterne 
hver især skulle sætte fokus på forskellige 
dele af vejledningens faser. Tillige var der 
organisatoriske krav til hvert udviklings-
projekt. Det skulle foregå på tværs af pro-
fessioner: Mindst to forskellige uddannel-
ser skulle være involveret. Det skulle 
endvidere foregå på tværs af medarbej-
derkategorier, således at studievejlednin-
gens forskellige medarbejderkategorier 
hver blev repræsenteret i mindst et af de 
tre projekter. 

Da ansøgningsfristen til projekterne ud-
løb i slutningen af august 2008, var der 
kun én gennemarbejdet ansøgning samt 
en idé til et projekt! I en travl hverdag, 
hvor det at stable et udviklingsprojekt på 
benene kan opleves som en stor udfor-
dring, blev det for stor en mundfuld, når 
kravet så ydermere var, at det skulle fore-
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gå i et samarbejde mellem studievejled-
ningerne på tværs af organisationen. Hel-
digvis var de to ansøgninger særdeles re-
levante og blev til følgende to delprojek-
ter: 

 

1) Udvikling og implementering 
af evalueringskapacitet rettet mod 
studievejlederfunktionen ved UCL 

Projektets formål er at udvikle et konkret 
evalueringsredskab og en konkret evalue-
ringsstrategi. Samt at afprøve redskabet i 
et pilotstudie, opstille en implemente-
ringsplan samt implementere evalue-
ringsredskabet og -strategien i organisati-
onen. 
Studievejledningen i sundhedsuddannel-
serne samarbejder om projektet. 

 

2) Study Support 
i pædagoguddannelsen 

Projektet undersøger hvad der skal til, for 
at de studerende får den ”gode mavefor-
nemmelse” (C. Hutters 2001) på pæda-
goguddannelsen, og forsøger at identifi-
cere de studerendes behov for vejledning 
for dermed at optimere og tydeliggøre 
vejledningen samt at intervenere i forhold 
til overstående. Formålet er derfor at støt-
te kommende og nuværende studerende i 
at gennemføre en professionsbachelorud-
dannelse. 
Studievejledningen ved pædagoguddan-
nelsen i Jelling er hovedaktører i projek-
tet. 
Projektets styregruppe tog bestik af, at 
kravene til udviklingsprojekterne var for 
ambitiøse i forhold til den givne tidsfrist. 
Derfor påtog styregruppen sig at organi-
sere det tredje udviklingsforløb i form af 
to mindre workshopbaserede udviklings-
projekter. Da de to projekter om study 
support og evaluering begge forholder 

sig til gennemførelsesvejledning blev em-
nerne for workshopprojekterne henholds-
vis optagelses- og karrierevejledning.  

 

1) Workshopbaserede 
udviklingsprojekter: 

”Optagelse og rekruttering”  
samt ”Karrierevejledning” 

I de to projekter er der dels gjort status 
over, hvad vi allerede gør indenfor områ-
derne, og dels er der udarbejdet anbefa-
linger til mål og indsatsområder frem-
over. 
Styregruppen inviterede deltagere til 
workshop’ene for at sikre et bredere med-
arbejderengagement i projektet og samti-
dig inddrage ressourcepersoner i forhold 
til emnet.  

 

2) Karrierevejledning 

Karrierevejledning tegner til at blive et 
oplagt fælles indsatsområde. På nuværen-
de tidspunkt er karrierevejledningen ikke 
udviklet i forhold til det store behov, det 
eksisterer for denne type vejledning alle-
rede ved optagelsen af studerende. Der-
med er det et område, hvor der er plads 
og vilje til fælles udvikling. Visionen er et 
både fysisk, mobilt og virtuelt karriere-
center inspireret af eksisterende karriere-
centre på handelshøjskoler og universite-
ter. Visionen om et fælles fysisk karriere-
center er knyttet til visionen om et fælles 
campus for uddannelserne i Odense. Med 
det mobile karrierecenter tænkes på kar-
rievejlednings-aktiviteter, som kan drage 
rundt mellem de forskellige lokaliteter. 
Det virtuelle karrierecenter synes at være 
det mest realistiske første skridt i retning 
af et fælles karrierecenter, fordi det virtu-
elle karrierecenter kan nås af alle, når og 
hvor de har brug for det. 
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Praksisafdækning 
– om studenterstudievejledere 
som en vigtig ressource i 
UC Lillebælts studievejledning 

Et sidste og væsentligt ben i projektets 
gennemførelsesfase er en praksisafdæk-
ning i forhold til studenterstudievejlede-
res rolle og potentiale i studievejlednin-
gen. Udviklingskonsulent i UC Lillebælt 
Anna-Maj Stride Geyti har på baggrund 
af interviews og idégenerering med bl.a. 
studerende, studievejledere og potentielle 
studenterstudievejledere udarbejdet en 
række idéer til konkrete initiativer, der 
inddrager studerende i studievejlednin-
gen i højere grad end nu. For eksempel et 
ambassadørkorps af studerende, som ar-
bejder med rekruttering. 

 

Trådene samles 

På et fællesseminar den 30. april bliver 
projektets tråde samlet. Delprojekterne 
præsenterer deres foreløbige resultater 
med mulighed for yderligere kvalifice-
ring fra seminarets deltagere. Efterfølgen-
de skal styregruppen samle resultater, 
visioner og handleforslag til en anbefa-
ling om, hvorledes et sammenhængende 
koncept for studievejledning i UC Lille-
bælt vil se ud. 

Anbefalingerne vil sandsynligvis både 
være rettet mod et organisatorisk niveau 
og et indholdsmæssigt niveau. På det or-
ganisatoriske niveau kan man forestille 
sig, at især optagelses- og karrierevejled-
ning lægger op til en samlet indsats. Gen-

nemførelsesvejledningen, som både har 
forskellige vilkår, metode og indhold på 
de forskellige uddannelser, vil ikke egne 
sig til at blive ”harmoniseret”. Studievej-
ledningen skal jo netop tilbydes, hvor den 
studerende er. Men det er oplagt, at kvali-
tetskrav til god gennemførelsesvejledning 
vil være fælles. 

En gennemgående udfordring i projektet 
har været at sikre medarbejderengage-
ment i udviklingen af projektet. Ved pro-
jektets start var der på den ene side en 
positiv holdning til at skulle mødes og 
videndele på tværs af organisationen og 
samtidig en frygt for at blive rendt over 
ende ovenfra med en beslutning om, at al 
vejledning skulle slås sammen og 
”harmoniseres”. En anden udfordring bli-
ver nu at gøre udviklingsprojektet synligt 
for ledelsen på de enkelte uddannelser. 
Også her vil der være en skepsis overfor 
tiltag, som ikke udspringer direkte af den 
enkelte uddannelses praksis. Konsulen-
terne advarer om NIH-effekten: Not In-
vented Here. Tiltag, man ikke selv har 
udviklet, duer ikke. 

Muligheden er, at projektet igennem flere 
aktiviteter har været ramme for fælles ud-
vikling af studievejledningen. Der tegner 
sig et netværk af medarbejdere i studie-
vejledningen, som oplever det som ud-
bytterigt at samarbejde på tværs. Endelig 
kan man sige, at hele udviklingsprojektet 
ruster både den samlede og den lokale 
studievejledning i UC Lillebælt til at kun-
ne indfri de krav, som ”Bekendtgørelse 
om vejledning om gennemførelse af ud-
dannelser på Undervisningsministeriets 
område” stiller til studievejledningen. 
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I foråret 2008 gennemførte jeg en kvalita-
tiv undersøgelse af vejledning i praktik-
ken på København Dag- og Aftensemina-
rium (KDAS – nu KDAS/UCC). Som 
praktikleder og studievejleder havde jeg i 
studieåret 2007-2008 ansvar for praktik på 
3. årgang. I denne artikel har jeg valgt at 
sætte fokus på praktik- og seminarielære-
res vejledning af studerende i praktik , 
her vejledningen af studerende i praktik 
på 3. årgang – også betegnet som trepart-
samtalen mellem studerende, praktiklæ-
rer og seminarielærer. Det er relevant, 
fordi Danmarks Evalueringsinstitut i sin 
evaluering af læreruddannelsen i 2002 
konkluderede, at de studerende efterlyste 
professionsrettethed i praktikken (EVA, 
2003 s. 69). Rapporten fra Eva efterspør-
ger endvidere mere systematiserede tre-
partsamtaler eller vejledningstimer mel-
lem både studerende, praktiklærer og se-
minarieunderviser. 

Jeg har i min undersøgelse først og frem-
mest været interesseret i vejledningen af 
de studerende i trepartsamtalen med fo-
kus på, om praktikvejlederne og semina-
rielærerne var bevidste om, hvordan de 
vejledte, eller om de bare havde en almin-
delig samtale med de studerende. 

Undersøgelsesdesign 

Jeg har anvendt den kvalitative metode, 
hvor det særegne/unikke – ikke det gen-
nemsnitlige eller det repræsentative – er 
interessant (Kvale, 1997). Jeg har benyttet 
”Det delvist strukturerede interview”, der 
adskiller sig fra ”Det åbne interview” 
ved, at man arbejder med en spørge-
guide, hvor forskeren i mere eller mindre 
stikordsform på forhånd har formuleret, 
hvilke temaer der skal besvares i inter-
viewet. Alle interviews blev båndet. 

 

Valg af informanter 

Jeg valgte både kvindelige og mandlige 
praktiklærere, seminarielærere og stude-
rende. Følgende fag var repræsenteret: 
Matematik, natur/teknik, kristendom, 
hjemkundskab og idræt 

De fem skoler (A – E), der dannede bag-
grund for undersøgelsen, spændte fra 
skoler i København og omegn til en skole 
ca. 30 km nordvest for København. Alle 
fem skoler var meget forskellige. Nogle af 
skolerne havde sociale problemer, me-
dens andre var meget boglige. 

Hvorfor anvende vejlednings- 
 teorier i praktikvejledning? 
  Det går da meget godt uden! 

 

  Anna Baltzer   KDAS/UCC 
  • praktikleder og studievejleder • aba@ucc.dk 

mailto:aba@ucc.dk�
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Jeg overværede trepartsamtalen som 
”flue på væggen”. Ud fra det, jeg hørte og 
så, opstillede jeg en spørgeguide til prak-
tiklærer, seminarielærer og studerende 
om vejledningen, og på baggrund af heraf 
interviewede jeg efter hver trepartsamtale 
praktiklærer, seminarielærer og studeren-
de.   

 

Liv Sundlis tre vejledningsmodeller 
som analysegrundlag 

 1) Handlings-refleksionsvejledning: 
Handal og Lauvås (2002) peger på, at 
vejledningens hovedformål er at tage 
udgangspunkt i praktikantens for-
forståelse af, hvad god undervisning 
drejer sig om. Modellen bygger på et 
kognitivistisk syn på læring, og der sy-
nes at være konsensus omkring univer-
selle sandheder samt en skelnen mel-
lem subjekt og objekt. Udgangspunktet 
tages i den skriftlige plan. Fra den 
praktiske undervisning hentes eksem-
pler, som gøres til genstand for diskus-
sion. 

 2) Den situerede vejledning 
også kaldet mesterlærevejledning: 
Den situerede læringsmodel betoner 
den studerendes vej fra en legitim og 
perifer deltagelse til fuldgyldig med-
lem ved trinvis indvielse i skolens ar-
bejde. Læring foregår gennem rådgiv-
ning og imitation – megen viden er 
tavs viden. Verden anses for socialt 
konstrueret. 

 3) Konstruktivistisk vejledning: 
Den konstruktivistiske vejledning be-
toner, at refleksivitet, sprog og kom-
munikation er vigtige elementer i vej-
ledningen. Vejlederen har ikke en mo-
del eller metode til vejledningen. Der-
imod giver han praksisnære beskrivel-
ser af forskellige metoder. Vejlednin-
gen kommer således mere til at handle 

om den studerendes udgangspunkt, og 
om vejlederens overblik og kreativitet i 
vejledningssituationen (Liv Sundli, 
2001). 

På KDAS lægger vores praktikhæfte op 
til, at alle praktik- og seminarielærere 
agerer som handlings-refleksions- 
vejledere ift. praktikken. Vi har udførlige 
planer for, hvad alle skal foretage sig i 
praktikken. 

 

Sammenfatning af 
praktiklærernes vejledning 

Der er to stærke praktikvejledere på skole 
A og D. Det er dem, der definerer, hvem 
der skal tale, og hvad der skal tales om. 
Begge de pågældende lærere er ”på hjem-
mebane”, og samtidig har de en merviden 
om praksis i forhold til seminarielærerne. 
A-læreren har taget praktiklæreruddan-
nelsen, og hun har kendskab til forskelli-
ge vejlederteorier; men i tilfældet med sin 
egen skole siger hun, at hun ikke kan væ-
re reflekterende vejleder pga. af den stu-
derendes ringe formåen – hun er nødt til 
at påtage sig rollen som rådgiver. Vejle-
der A betegnes som situeret vejleder. 

Praktiklæreren på D-skolen sætter også 
dagsorden. Han er halvtids folkeskolelæ-
rer og seminarielærer på et andet semina-
rium end KDAS. Han holder nærmest et 
foredrag for den studerende og semina-
rielæreren, hvor han både roser den stu-
derende for hans kompetence i at formid-
le faget på en praktisk måde, og samtidig 
rådgiver den studerende bl.a. om, at han 
bør supplere øvelserne med noget læse-
stof. Praktiklæreren D anerkender i et til-
fælde den studerendes bedre argument i 
samtalen. Praktiklæreren på skole D vil 
jeg betegne som en mellemting mellem en 
situeret vejleder og en handlings-
refleksionsvejleder. 
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Praktiklærer B lægger meget vægt på 
planlægningen. Vejledningen foregår som 
en samtale, og der lægges vægt på reflek-
sion, men samtidig er hun også rådgiven-
de omkring de praktiske ting. Jeg vil be-
tegne denne praktiklærer B som hand-
lings-refleksionsvejleder med en snært af 
situeret vejleder. 

De andre praktiklærere er meget optaget 
af, hvad der virker i en undervisningssi-
tuation. 

Praktiklærerne på skole C og E undervi-
ser begge i de praktiske /musiske fag. 
Vejledningen drejer sig om, hvordan man 
formidler en besked, hvor man skal stå i 
rummet for at blive hørt af alle elever og 
om, hvorvidt man skal skrive på tavlen. 
De er meget optaget af, hvordan den stu-
derende kan skabe ro i klassen på en ven-
lig, men bestemt måde. Praktiklærer C og 
E vil jeg betegne som situerede vejledere. 

Af mit interview med praktiklærerne 
fremgår det klart, at een praktiklærer har 
kendskab til vejledningsteori – de andre 
praktiklærere har en almindelig samtale 
med de studerende. 

 

Sammenfattende om 
seminarielærernes vejledning 

Seminarielærerne ved skole A, B og C, 
som i forvejen havde fået tilsendt planer 
over det forløb, de skulle overvære, er be-
vidste om deres vejledningsstrategi; men 
når de bliver bedt om at redegøre for den, 
skal de lige tænke sig om. C skal have 
nogle eksempler på forskellige vejled-
ningsteorier før han er med. B synes helt 
at have internaliseret den herredømmefri 
samtale, hvor strategien for vejledningen 

er praksisteorien. Trods bevidsthed om 
deres vejledningsideal kommer de alle tre 
alligevel med råd til de studerende. De 
tre omtalte seminarielærere vil jeg beteg-
ne som handlings-refleksionsvejledere 
med en lille snært af situerede vejledere. 

Seminarielærere D og E har ikke hørt om 
vejledning, der bygger på metateori, teori 
og metoder. Begge pointerer de, at det er 
stoffet, der er det vigtigste, og bare man 
ved, hvad man skal spørge om, er det til-
strækkeligt for at kunne gennemføre en 
hensigtsmæssig vejledning. Den ene se-
minarielærer, D, er ellers meget optaget 
af, at de studerende skal have kendskab 
til noget teori, men vejledningsteori har 
han aldrig hørt om, og han synes heller 
ikke, det er nødvendigt. Den anden semi-
narielærer, E, er meget bevidst om, at den 
studerende skal kunne både noget prak-
sis og teori, dog mest praksis. Temaet i 
det praktiske drejede sig om, hvordan 
man giver besked, hvor man skal stå i 
rummet, for at alle elever kan høre det, 
man siger, osv. Hverken seminarielærer 
D eller E havde fået tilsendt planer fra de 
studerende. Lærerstuderende D var imod 
planer, og lærerstuderende E kendte ikke 
seminarielærer E. Jeg har konkluderet, at 
seminarielærer D er situeret vejleder, og 
seminarielærer E er mellemting mellem 
handlings-refleksionsvejleder og situeret 
vejleder. 

Seminarielærer B var fuldstændig klar 
over, hvilken vejledningsteori hun brug-
te. Efter at jeg havde forklaret seminarie-
lærer A og C forskellige vejledningsteori-
er, var de også med på, hvad det drejede 
sig om. De to andre seminarielærere hav-
de intet kendskab til vejledningsteori, og 
den ene benægtede oven i købet, at der 
findes vejledningsteorier. 
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Sammenfatning af de studerendes 
læring ved vejledningen 

Alle de studerende på nær en enkelt syn-
tes, det var lærerigt med trepartsamtalen. 
Alle studerende sagde, at de havde lært 

noget, men de pegede samtidig på nogle 
områder, som kan forbedres: Praktiklæ-
rerne skulle være uddannede praktiklæ-
rere, trepartsamtalerne skulle planlægges 
før praktikken, og der skulle afsættes tid 
til trepartsamtalerne. 

Min undersøgelse har vist, at flertallet af 
de praktiklærere og seminarielærere, jeg 
studerede, var handlings-refleksions- 
vejledere ligesom Fibæk Laursen (2005) 
har formodet. Flere af både praktiklærer-
ne og seminarielærerne havde dog en 
snært af situeret vejleder. Sundli, (2001) 
pointerer i sin undersøgelse, at vejlednin-
gen burde tage udgangspunkt i de stude-
rendes konstruktioner, frem for at tro, at 
man kan styre de studerendes læring fra 
seminariet med planer og refleksionsark 
mm. 

Denne undersøgelse viser, ligesom 
Krejslers undersøgelse af læreruddannel-
sen (2004), at også vejlederuddannelsen 
har svært ved at få anerkendt sin profes-
sionelle status, idet disse to uddannelser 
ikke menes at have en uundværlig viden, 
og det kan diskuteres, om det er en forud-
sætning at være uddannet lærer eller vej-
leder for at udøve professionen. 
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Samlet oversigt over praktik- og seminarielærervejledning 

Praktiklærere Seminarielærere 

A: Situeret vejleder A: Handlings-refleksionsvejleder 

B: Handlings-refleksionsvejleder B: Handlings-refleksionsvejleder 

C: Situeret vejleder C: Handlings-refleksionsvejleder 

D: Handlings-refleksionsvejleder/Situeret D: Situeret vejleder 

E: Situeret vejleder E: Handlings-refleksionsvejleder/Situeret vejleder 
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Med de seneste lovændringer på vejled-
ningsområdet i sommeren 2008 er der 
sket en markant øget politisk regulering 
af studievejledning i hele skole- og ud-
dannelsessektoren i Danmark. Lovgivnin-
gen er en fortsættelse af den øgede politi-
ske bevågenhed, studievejledningsområ-
det har haft i en årrække, bl.a. fremhævet 
i strategierne anbefalet af Globaliserings-
rådet i 2006. I lov og bekendtgørelse fra 
2008 er der fastsat indhold om en række 
forskellige vejledningstilbud. Fokus i 
denne artikel er bestemmelserne om, at 
der skal udvikles et kvalitetssystem, der 
skal måle elevers og studerendes tilfreds-
hed med og udbytte af gennemførelses-
vejledning.  

Artiklen beskriver den proces, der ligger 
bag tilblivelsen af den elektroniske spør-
geskemaundersøgelse, som mange elever 
og studerende på erhvervsuddannelser, 
gymnasier og korte og mellemlange vide-
regående uddannelser har fået tilsendt i 
april 2009. Data indsamles og bearbejdes i 
maj, og i juni 2009 vil vi se resultaterne af 
den første landsdækkende måling af til-
fredshed med gennemførelsesvejledning. 

I artiklen diskuteres det også, hvilken ty-
pe viden undersøgelsen kan give os, hvad 
vi kan forvente os af resultaterne, og i af-
slutningen sætter jeg lys på hvilken type 
tilfredshed, der måles. 

Undersøgelsens kendetegn 

I undersøgelsen bliver der udelukkende 
stillet lukkede spørgsmål med faste svar-
kategorier, der vil give kvantitative data 
med mulighed for at formidle resultater-
ne i tabeller, grafer, procentsatser osv. Re-
spondenterne får stillet 10-17 spørgsmål, 
færrest på erhvervsuddannelserne og 
flest på gymnasieområdet, og afhængig af 
svarene er der opfølgende og vurderende 
spørgsmål til de vejledningstilbud, re-
spondenterne faktisk har benyttet. 

Undersøgelsen gennemføres som stikprø-
ver. Stikprøverne omfatter følgende mål-
grupper: 

 ca. hver fjerde gymnasieelev 

 alle elever på grunduddannelsesforløb 
på erhvervsuddannelser (EUD) med 
studiestart i starten af januar 2009 

 alle studerende på 2. og 4. semester i 
forårssemesteret 2009 på de korte og 
mellemlange videregående uddannel-
ser (KVU/MVU) 

Målgrupperne får tilsendt spørgeskemaet 
elektronisk via mail på de enkelte institu-
tioner. Mailteksten er den samme inden 
for målgrupperne. På den vis distribueres 
spørgeskemaet gennem uddannelsesinsti-
tutionerne, men elevernes/de studeren-

Tilfredshed med studievejledning 
 – skal, kan og bør den måles? 
 

  Charlotte Egholm   studiechef • Læring, Ledelse og Socialt Arbejde 
  • Professionshøjskolen Metropol • cheg@fredersem.dk 
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des svar registreres elektronisk hos UNI-
C, og uddannelsesinstitutionerne kan ik-
ke se egne elevers/studerende svar.  

Undersøgelsen er anonym for de medvir-
kende. Det vil dog være muligt at identi-
ficere svarene på type uddannelse og 
postnummer. 

Undersøgelsesdesignet har ikke været til 
diskussion. Rammerne blev udmeldt fra 
undervisningsministeriets side.  

 

Armgang i arbejdsgrupper 

Undervisningsministeriet, ved Kontoret 
for Vejledning, er undersøgelsens op-
dragsgiver og UNI-C udfører undersøgel-
sen. Ministeriet udtrykte i løbet af efter-
året 2008 ønske om at gennemføre de før-
ste tilfredshedsmålinger i foråret 2009, og 
indkaldte til første møde i en arbejds-
gruppe i det sene efterår 2008. I arbejds-
gruppen sad repræsentanter fra rektorer, 
vejlederforeninger og studievejledere fra 
alle de tre områder: EUD, gymnasier og 
KVU/MVU. Arbejdet var fra starten præ-
get af tempo- og ressourcepres, da der på 
kort tid skulle udvikles et anvendeligt un-
dersøgelsesdesign så at sige fra bunden. 
Nok har flere uddannelsessektorer og ud-
dannelsesinstitutioner undersøgt og eva-
lueret undervisning, studiemiljø, studie-
vejledningsaspekter mm. tidligere, men 
der har aldrig før været udviklet en 
landsdækkende undersøgelse alene med 
gennemførelsesvejledning i centrum.  

Arbejdet gik langsomt i starten. Arbejds-
gruppen var stor og drøftelserne bar 
præg af medlemmernes forskellige inte-
resser og forskellig forståelse af begrebs-
apparatet omkring studievejledning og 
gennemførelsesvejledning. Intentionen 
om at udarbejde én fælles undersøgelse 
for alle de tre områder blev efter to mø-

der droppet, og i december blev det be-
sluttet at bevare en ensartet struktur i un-
dersøgelsens opbygning, men at åbne for 
en varieret sprogbrug og begrebsanven-
delse inden for de tre uddannelsesområ-
der. 

 

Arbejdsgruppen bag 
KVU/MVU-undersøgelsen 

Min erfaring med det fortsatte arbejde 
stammer fra den af de tre arbejdsgrupper, 
der har udviklet undersøgelsen til KVU/
MVU-området og hvor jeg har været ud-
peget som vejleder fra videregående ud-
dannelser. Carla Tønder Jessing, Viden-
center for Uddannelses- og Erhvervsvej-
ledning ved VIA UC, var udpeget af pro-
fessionshøjskolernes rektorkollegium, fra 
ministeriet deltog Jeppe Christiansen, og 
Thomas Larsen var UNI-C’s repræsen-
tant.  

 

Konstruktiv dialog 
– debatten om de enkelte ord 

En række af undersøgelsens emner, kate-
gorier og spørgsmålstyper var givet på 
forhånd. De er udsprunget af de politiske 
behov som udtrykt i lovens og bekendt-
gørelsens indhold og ordvalg, fx opdelin-
gen i individuel, gruppevis og kollektiv 
vejledning samt et eksplicit fokus på re-
spondenternes vurdering af vejlednin-
gens bidrag til gennemførelse af uddan-
nelsen. Dette gjaldt uanset uddannelses-
område. 

Ikke desto mindre var det en fornuftig 
beslutning at opdele arbejdet i mindre 
grupper. I hvert fald i arbejdsgruppen, 
der udarbejdede skemaet til KVU/MVU, 
betød færre involverede personer en hur-
tigere og mere effektiv vej til enighed om 
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begrebs- og sproganvendelse, om spørgs-
målenes relevans, rækkefølge og lignen-
de.  

 

’Fluen på væggen’ 

Havde der siddet en flue på væggen til 
møderne, ville den muligvis have tænkt 
’sidder her virkelig fire mennesker og 
drøfter, om kommaet skal stå lige der og 
om det er bedre at skrive ’kender, men 
har ikke benyttet’ frem for ’har ikke be-
nyttet, men kender’’. 

Uanset hvad fluen måtte have tænkt, er 
min konklusion, at der bag den tilsynela-
dende mærkværdige dialog gemte sig et 
oprigtigt ønske om samarbejde, om at få 
det bedst mulige resultat frem og ikke 
mindst lydhørhed over for den professi-
onsforståelse og de begreber, der ud-
springer af vejledningsfaglighed. Det kan 
fx nævnes, at den væsentlige kategori 
’skriftlig og it-baseret vejledning’ som et 
af de overordnede vejledningstilbud er 
kommet med i undersøgelserne på bag-
grund af vejledningsfagligt input. 

Et første udkast til spørgeskema blev pi-
lottestet blandt knap 20 studerende på 
læreruddannelsen, og på baggrund af 
dette input foretog UNI-C en række tilret-
ninger, der ligeledes har bidraget til at 
højne kvaliteten. 

 

Ensartede undersøgelser 
på de tre områder 

UNI-C og Undervisningsministeriet har 
på baggrund af drøftelserne i arbejds-
grupperne koordineret resultaterne, så de 
tre undersøgelser fremstår meget ensarte-
de i overordnet struktur og indhold med 
nødvendige og væsentlige variationer i 
begrebs- og sprogbrug. På trods af den 

korte tid til arbejdet, er min vurdering, at 
resultatet er anvendeligt og hæderligt. 
Det undrer dog, at der ikke er foretaget 
en endnu større gennemretning, så 
spørgsmålene – og dermed resultaterne – 
er endnu mere sammenlignelige. Fx er 
der stillet tre ikke umiddelbart sammen-
lignelige varianter af spørgsmål, hvor det 
er skriftlig vejledning, der er i fokus. Og 
det er kun studerende på KVU/MVU, 
men ikke elever på EUD og i gymnasiet, 
der bliver spurgt, om de gerne vil kunne 
chatte med en studievejleder.  

 

Bearbejdning og 
formidling af resultaterne 

UNI-C står som tidligere omtalt, på vegne 
af undervisningsministeriet, for undersø-
gelsens praktisk-tekniske udførelse, gen-
nemførelse og databearbejdning. Det var 
undervejs i processen op til professions-
højskolerne, om de selv ville stå for data-
indsamling og -bearbejdning. Professions- 
højskolernes rektorkollegium foretrak 
imidlertid løsningen, hvor UNI-C står for 
begge dele. Tilsvarende løsning er valgt 
på gymnasie- og EUD-områderne. 

De bearbejdede data vil i juni 2009 blive 
formidlet i rapportform. Det vides ikke, 
om ministeriet planlægger at udfærdige 
én samlet rapport for de tre områder, 
gymnasier, EUD og KVU/MVU, eller om 
der udarbejdes en rapport for hvert områ-
de.  

 

Hvilken viden 
kan vi hente i resultaterne 

I de følgende afsnit bevæger jeg mig væk 
fra undersøgelsens konkrete tilblivelse og 
udformning til fordel for mere metode-
tekniske og politiske overvejelser.  
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Det er nærliggende at spørge, hvilket 
kundskabsmæssigt formål undersøgel-
serne kan siges at have med afsæt i en of-
te anvendt kategorisering af undersøgel-
sesdesigns. Eller spurgt på en anden 
måde: Hvilken type viden ønsker under-
søgelserne at indsamle? 

Da der med disse undersøgelser er tale 
om en førstegangsmåling af tilfredshed 
med gennemførelsesvejledning, er det 
nærliggende at tolke den viden, undersø-
gelsen genererer som beskrivende. Fx i 
resultater som ’X % har benyttet sig af en 
samtale inden studiestart’ og ’x % synes 
ikke det er nemt at komme i kontakt med 
studievejlederne’. 

 

Politisk ønske 
om synlighed og resultater 

Der hersker ingen tvivl om, at der har væ-
ret et politisk (tids-)pres for at gennemfø-
re undersøgelsen allerede i foråret 2009, 
så hurtigt som muligt efter vedtagelsen i 
2008 af vejledningsloven. Der er et poli-
tisk ønske og forventning om hurtige og 
synlige resultater af loven. Viser resulta-
terne sig at være ’tilfredsstillende’ set 
med ministeriets øjne, da kan man gå i 
pressen og udtale, at indsatserne på vej-
ledningsområdet har været gavnlige. Vi-
ser resultaterne sig at være 
’utilfredsstillende’ set med ministeriets 
øjne, kan man i pressen udtale, at det var 
kløgtigt og handlekraftigt af regeringen at 
udstede den nye vejledningslov – for re-
sultaterne viser, at det var påkrævet, men 
at man først fremover vil kunne se effek-
terne af lovgivningen. 

 

Problemidentificerende viden 

I forlængelse heraf er det snublende nært 
at antage, at undersøgelsesresultaterne 

også vil blive anvendt eksplorativt og pro-
blemidentificerende. Det vil være eks-
plorativ viden, når der med undersøgel-
serne udforskes hidtil overvejende 
ukendte forhold om studievejledning og 
gennemførelsesvejledning i et landsdæk-
kende perspektiv på de tre uddannelses-
områder.  

Det problemidentificerende formål dukker 
op, hvis resultaterne også bliver brugt til 
at konkludere, hvad der er ’tilfreds- 
stillende’ henholdsvis ’utilfredsstillende’ 
gennemførelsesvejledning. I og med der 
ikke er opstillet kendte og klare mål for, 
hvad der er tilfredsstillende – fx udtrykt 
som et mål om at mindst 50 % af stude-
rende bør udtrykke, at de enten kender 
eller har benyttet studieinformation fra 
uddannelsesinstitutionens hjemmeside – 
vil det i sagens natur være problematisk, 
hvis ministeriet anvender undersøgelsen 
til skarpe konklusioner om utilfredsstil-
lende forhold.  

Omvendt er det svært at forestille sig, at 
resultaterne ikke vil blive anvendt til at 
identificere problemområder, som man 
fra politisk hold mener, der skal sættes 
fokus på og skabes forbedringer inden 
for. Hvis fx 55 % svarer nej til, at de sy-
nes, det er nemt at komme i kontakt med 
studievejlederen – da vil det undre mig, 
hvis ikke det fremhæves som et forhold, 
der bør kigges nærmere på. 

Tilsvarende er det et relevant spørgsmål, 
om ministeriet vil anvende resultaterne til 
en form for benchmarking mellem uddan-
nelser inden for et uddannelsesområde? 
Hvis det fx viser sig, at sygeplejerskestu-
derende i langt højere grad end studeren-
de på pædagoguddannelsen mener, at 
introduktion til studieteknik og arbejds-
vaner har bidraget til gennemførelse, da 
er det svært at forestille sig at ministeriet 
ikke vil pege på en sådan forskel.  
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Hvad kan vi bruge resultaterne til? 

Set med mine øjne kan vi have realistiske 
forventninger til undersøgelserne om at 
få resultater, der viser tendenser og giver 
os fingerpeg om, hvor synlig(e) og kendt
(e) studievejledningstilbud og studievejle-
dere er blandt elever og studerende på 
landets uddannelser, om overordnet til-
fredshed med studievejledningstilbudde-
ne og om ønskede kontaktformer til stu-
dievejledere.  

Svarprocenterne vil dog have stor ind-
virkning på, hvor sikre tendenserne og 
fingerpegene er. Min bekymring er, at vi 
vil se lave svarprocenter, da spørgeske-
maet er udsendt meget tæt på eksamen, 
og da det er sandsynligt, at mange re-
spondenter kun føler et lille ejerskab til 
emnet og har et ringe kendskab til afsen-
deren, dvs. Undervisningsministeriet 
med UNI-C som udfører. 

 

Det svære spørgsmål: 
Sammenhæng mellem studie- 
vejledning og gennemførelse 

Det er straks mere vanskeligt at vurdere, 
om undersøgelsen vil bidrage til at belyse 
det væsentlige og interessante spørgsmål: 
om og hvordan studievejledning bidrager 
til øget gennemførelse. Hvor valid er un-
dersøgelsen på dette felt, eller spurgt på 
en anden måde: måler undersøgelsen det, 
ministeriet og politikerne gerne vil vide 
noget om? 

I mange studievejlederes professionsfor-
ståelse hopper kæden af allerede ved den 
(politiske) præmis, der synes at være un-
derforstået: at al gennemførelse er af det 
gode og bidrager til regeringens målsæt-
ning om 95/50 % gennemførelse på ung-
domsuddannelser henholdsvis videregå-
ende uddannelser. En præmis der inde-

bærer risiko for ikke at have blik for, at 
ikke-gennemførelse kan være et hensigts-
mæssigt valg for en studerende i en given 
situation. Spørgsmålene og svarkategori-
erne rummer heller ikke megen mulighed 
for at synliggøre, at ikke-gennemførelse 
ét sted kan være udtryk for, at studievej-
ledning har bidraget til afklaring om ny 
studiestart og gennemførelse et andet 
sted. 

 

Hvilken type tilfredshed måler vi? 

Endelig kan man i et kritisk lys pege på, 
at loven tilsiger et kvalitetssystem, der så 
at sige indskrænkes til alene at måle bru-
gernes, altså elevernes og studerendes, op-
levelse af tilfredshed. Man kan spørge, om 
så relativ en kompleks serviceproduktion 
som studievejledning alene kan kvalitets-
vurderes ved at spørge brugerne? Man 
kan også spørge, hvor konsistente bruger-
ne er i deres tilfredshed, hvor homogene 
og enige brugerne er i deres syn, hvad er 
’udbytte’ og ’brug’ af studievejledning, 
hvad er ’behovet’ for studievejledning, og 
i hvor høj grad tager brugerne et sam-
funds- eller socialt hensyn i vurderingen 
sammenstillet med et individuelt per-
spektiv?. Brugerperspektivet har en 
tendens til at vægte individuelle, subjekti-
ve erfaringer og oplevelser med fokus på 
’komfort’ og ’service’ højt.  

 

Er lav tilfredshed 
lig med høj kvalitet? 

I studievejledning bliver elever og stude-
rende ofte sat i, eller sætter sig selv i, til-
syneladende usikre og ubehagelige situa-
tioner med megen ny information, der 
kan forvirre og skabe refleksioner samt 
indebære til- og fravalg af muligheder 
uden overblik over eller garanti for kon-
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sekvenserne. Studievejledning tager ofte 
fat der, hvor livet er svært og gør ondt. 

Derfor kan man spørge, om lav brugertil-
fredshed i virkeligheden kan være et ud-
tryk for høj kvalitet i studievejledningen?  

Der er ingen enkle eller entydige svar på 
de stillede spørgsmål. Men det er væsent-
lige forhold at være opmærksom på, når 
man skal udlægge, fortolke og anvende 
undersøgelsernes resultater.  

 

Skal, kan og bør vi måle 
tilfredshed med studievejledning? 

Det er enkelt at besvare, om elevers og 
studerendes tilfredshed med studievej-
ledning skal måles: Ja, det står i loven fra 
2008. 

Det er mere vanskeligt at svare klart på, 
om vi kan måle denne type tilfredshed? 
Men ja, det er muligt at undersøge og må-
le feltet. Dog kan undersøgelsesformen 
diskuteres, og ideelt set burde man an-
vende flere kvalitetsvurderingsperspekti-
ver og flere undersøgelsesdesigns. Man 
ville givet få et mere komplet og nuance-
ret billede af elevers og studerendes ople-
velse af studievejledning, hvis man kom-
binerer den rene kvantitative og brede 
tilgang med opfølgende og uddybende 
kvalitative undersøgelser af en mindre 
gruppe studerende. Ikke mindst det kom-
plicerede spørgsmål om sammenhængen 
mellem gennemførelse og studievejled-
ning og hvilken type sammenhæng, om 
nogen, mellem de to fænomener ville bli-
ve langt mere indsigtsfuldt belyst ved 
inddragelse af flere forklaringsfaktorer og 
varierede undersøgelsesformer.  

Svaret på, om vi bør undersøge tilfreds-
hed med studievejledning, afhænger 
overvejende af individuelle præferencer. 

Det er dog for simpelt at falde i den 
’professionsfaglige kløft’, hvor man kan 
argumentere for, at ens arbejdsfelt rum-
mer så komplekse faglige sammenhænge, 
at simple, kvantitative målinger slet ikke 
er anvendelige. 

For mig at se er udfordringen snarere at 
gå tilpas nuanceret og påpasseligt til 
værks med hensyn til, hvad man under-
søger, hvordan man undersøger det og 
ikke mindst, hvordan man anvender de 
indhøstede resultater. Derfor skal vi hel-
ler ikke forvente ’store sandheder’ eller 
klare handlingsvisende resultater af den-
ne undersøgelse. I bedste fald bliver vi 
lidt klogere på feltet og får input til at for-
bedre undersøgelsen næste gang. Er vi 
heldige får vi også indsigt i, hvad resulta-
terne ikke kan fortælle os.  

Studievejledning er at sammenligne med 
megen anden offentlig serviceproduktion, og 
derfor er det vigtigt at nære realistiske og 
ikke naive forventninger til undersøgel-
sens resultater og effekter. Eller sagt med 
andre ord: 

”[…] Inden for serviceproduktion […] kan 
kvalitetsvurdering være vanskelig, fordi of-
fentlig service ofte omfatter en ret kompleks 
pakke af ydelser, der som minimum har både 
et sagligt, personligt og socialt indhold 
[…]” 

 

Lov om vejledning 
om uddannelse og erhverv 
Lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008 

Bekendtgørelse om vejledning 
om gennemførelse af uddannelser 
på Undervisningsministeriets område 
Bekendtgørelse nr. 706 af 30. juni 2008 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120407�
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Noter 

 http://www.globalisering.dk/
multimedia/Pixi.pdf 

 Se faktaboksen i slutningen af artiklen. 

 http://www.uvm.dk/Minister%
20og%20ministerium/Ministeriet/
Sagsfordeling.aspx 

 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelig-
hed – om valg af samfundsvidenskabe-
lige metoder. 1. udgave, 2. oplag. Sam-
fundslitteratur, 1998: s. 23-29. 

 Andersen, Ib: ibid. 

 Dahler-Larsen, Peter: Kvalitetens be-
skaffenhed. Syddansk Universitetsfor-
lag, 2008: s. 134-139. 

 Dahler-Larsen, Peter: ibid. 

 Dahler-Larsen, Peter: ibid., s. 76. 
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Under overskriften ”Remtræk til virkelig-
heden” blev Sorømødet i 2007 affyrings-
rampe for lov om realkompetence (af 6/6 
2007). Bertel Haarder lagde i sin indled-
ningstale ikke skjul på, at man med denne 
lov nærede store forhåbninger til et gen-
nembrud for Livslang Læringsstrategien. 
Med formuleringer som ”Nedbryd ud-
dannelsesmonopolerne” og ”Få papir på 
det du kan” blev der skudt en kampagne 
i gang, som havde til hensigt at tilskynde 
til øget kompetenceudvikling inden for 
alle samfundets sektorer og til større flek-
sibilitet inden for uddannelsessystemet 
og mellem uddannelse og arbejdsmarked. 

Ideen i realkompetencestrategien er kort 
sagt, at det formelle uddannelsessystem 
skal anerkende viden og færdigheder, 
som er tilegnet udenfor de formaliserede 
uddannelser – i arbejdslivet, i foreningsli-
vet, i ikke formaliserede uddannelser 
m.v. Det skal kunne lade sig gøre at veks-
le sin viden, færdigheder og kompetencer 
til adgangs-, kompetence- eller uddannel-
sesbeviser. Sideløbende med dette initia-
tiv er der gennem de seneste år sket en 
omdefinering af uddannelsernes målbe-
skrivelser og karakterskala, fra indholds-
bestemte vidensmål til funktionsbestemte 
kompetencemål. Dette letter arbejdet med 
realkompetencevurdering, da fokus såle-
des er på hvad man kan og ikke, hvad 
man ved. 

VUEs model for 
realkompetencevurdering 

I løbet af efteråret 2007 blev der såvel cen-
tralt som lokalt iværksat en række initiati-
ver, der skulle sikre implementeringen af 
Realkompetencevurdering i uddannelser-
ne. Der blev fra ministeriets side taget ini-
tiativ til at udvikle en model for RKV i 
forbindelse med et lovkrav om, at alle ud-
dannelses- og erhvervsvejledere skulle 
have uddannelse på diplomniveau. VUE 
blev bestilt til at løse denne opgave, og i 
september 2007 blev modellen offentlig-
gjort på VUEs hjemmeside (se 
www.vejledning.net). Modellen bliver i 
dag brugt på de fleste UC’er som skabe-
lon for sagsgangen i en realkompetence-
vurdering. 

Ifølge loven er det ansøgerens ansvar at 
fremlægge dokumentation for de kompe-
tencer, der ønskes vurderet, med ud-
gangspunkt i adgangskravene eller i mål 
for uddannelser eller moduler. Men det er 
uddannelsesinstitutionens opgave at prø-
ve at gøre det klart for ansøger, hvad der 
efterspørges, lave en vejledning – hvad 
enten den er skriftlig eller mundtlig – 
som gør ansøger i stand til at dokumente-
re sine kompetencer i forhold til de mål, 
der skal vurderes op imod. 

 

Realkompetencevurdering 
 i praksis 

 
  Ellen Enggaard   konsulent i VIA UC 
  • videncentermedarbejder i VUE og NVR • ele@viauc.dk 
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Modellen lægger op til følgende procedu-
re: Ansøger afleverer en ansøgning med 
dokumentation, efter at have konsulteret 
uddannelsesinstitutionens hjemmeside 
og/eller en studievejleder. Ansøgningen 
”screenes”, dvs. det afgøres af studievej-
leder, om der er grundlag for at foretage 
en RKV. Herefter kan ansøger gå i gang 
med at beskrive sine kompetencer speci-
fikt i forhold til det, der søges RKV i for-
hold til. 

Ansøgningen og dokumentationsmateria-
let vurderes nu af uddannelsesinstitutio-
nen, som kan nå frem til en accept, de kan 
udbede sig yderligere dokumentation, de 
kan indkalde ansøgeren til interview, 
testning mm. - eller de kan afvise helt el-
ler delvist. Ansøger har ret til at klage 
over afgørelsen. Der må iflg. loven højst 
gå 2 uger fra ansøgningen er accepteret til 
vurdering, til afgørelsen er formidlet til 
ansøger. 

 

Udbredelsen af RKV 

Som nævnt er der sideløbende med lov 
om RKV blevet stadfæstet et lovkrav om, 
at alle uddannelses- og erhvervsvejledere 
skal have uddannelse på minimum di-
plomniveau. Rundt om på de UC’er, der 
har ret til at udbyde Diplomuddannelsen 
i Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
(DUE) forventede man således et temme-
lig stort rykind af ansøgninger til real-
kompetencevurdering. Imidlertid har det-
te rykind ladet vente på sig. Det skyldes 
sikkert flere ting: 

 Undervisningsministeriet indførte en 
række undtagelsesbestemmelser til 
lovkravet om diplomuddannelsen som 
uddannelsesniveau for vejledere, såle-
des at der kunne dispenseres fra kravet 
om en fuld diplomuddannelse. 

 Der eksisterer nok et generelt manglen-
de kendskab til muligheden samt en 
udbredt usikkerhed ift., hvordan man 
skal gribe det an, hvad det indebærer, 
hvad der kræves, og om det så reelt er 
lige så meget værd som en ”rigtig” ud-
dannelse. 

 Endvidere bliver det hurtigt klart for 
ansøgere, at en RKV er ikke noget, man 
trækker i en automat. Der skal lægges 
et forholdsvis stort stykke arbejde i en 
ansøgning om RKV for et eller flere 
moduler. Arbejdet med at samle doku-
mentation tager tid. Det tager tid at 
godtgøre, at de kompetencer man har 
erhvervet sig gennem erfaringer, viden 
og færdigheder fra arbejdsliv, for-
eningsliv, kurser mv. svarer til de mål-
beskrivelser, som er gældende for den 
pågældende uddannelse. Det kan let 
tage både 10 og 20 timer pr. modul at 
samle og producere dokumentation, 
som kan danne grundlag for en vurde-
ring. 

 En anden grund til de få ansøgere kan 
være uddannelsesinstitutionernes 
manglende viden og erfaring med om-
rådet. Man kender til merit og dispen-
sationsansøgninger, men står mere 
famlende, når det gælder realkompe-
tencevurderinger. I det enkelte UC skal 
der laves procedure for sagsgange, af-
gøres om dette skal ske centralt eller 
decentralt i de forskellige uddannelser, 
etableres samarbejde mellem admini-
strativt personale, vejledere og fagbe-
dømmere, ligesom der skal være klare 
udmeldinger til eventuelle ansøgere. 

I løbet af efteråret 08 og nu her i foråret 09 
er ansøgninger til RKV på Diplomuddan-
nelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejled-
ning imidlertid taget til. Vi har nu på 
landsplan behandlet ca. 20 ansøgninger 
og der ligger omtrent det samme antal til 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

29 

behandling i øjeblikket. Ansøgningerne 
kommer hovedsagligt fra vejledere ansat i 
UU eller Studievalg, men vi har også be-
handlet ansøgninger fra gymnasieområ-
det samt tredje sektor. 

 

Udfordringer 

Det siger næsten sig selv, at mødet mel-
lem det etablerede uddannelsessystem og 
dets traditioner og selvforståelse, og kra-
vet om at anerkende kompetencer erhver-
vet udenfor det etablerede system giver 
visse udfordringer – for både ansøger og 
uddannelsesinstitution. Begge parter skal 
forsøge at forstå hinanden, der skal etab-
leres et træfpunkt mellem ofte forskellige 
rationaler, forestillinger om viden, læring 
og professionskultur og -etik. 

Ansøger på sin side skal levere en doku-
mentation, som sandsynliggør at han/
hun har kompetencer, der ækvivalerer de 
mål, der er beskrevet i studieordningerne. 
Men hvordan gør man lige det? Det kan 
være en vanskelig og tidkrævende opga-
ve at få beskrevet sin viden, sine færdig-
heder og kompetencer – og vel at mærke 
at få dem beskrevet på en måde, så det 
fremstår som sandsynligt og troværdigt, 
at de ækvivalerer med studieordningens 
målbeskrivelser og uddannelsens niveau. 

Der mangler redskaber, der kan støtte og 
inspirere ansøger i arbejdet med doku-
mentationen af kompetencer. Undervis-
ningsministeriet har udviklet et elektro-
nisk værktøj, ”Min Kompetencemappe”, 
som de fleste uddannelsesinstitutioner 
anbefaler. Men værktøjet har nogle åben-
bare mangler i forhold til dokumentation 
af kompetencer på de videregående ud-
dannelsesniveauer. Og mange finder det 
vanskeligt og lidet inspirerende at omsæt-
te livs- og arbejdserfaringer til skematiske 
oversigter over kompetencer. 

De fleste UC’er efterspørger en 
”selvevaluering”, hvor ansøger bliver 
bedt om i skema- og prosaform at reflek-
tere over uddannelsens lærings- og kom-
petencemål i forhold til egen praksis og 
egne erfaringer. Denne form for doku-
mentation har vist sig at være både inspi-
rerende og udviklende for mange ansøge-
re. Og for bedømmerne har denne doku-
mentationsform vist sig anvendelig i for-
hold til en vurdering, hvor analyse-, re-
fleksions- og argumentationskompetencer 
svarende til et diplomniveau skal identifi-
ceres. 

Uddannelsesinstitutionerne skal tydelig-
gøre grundlaget for vurdering. Studieord-
ningernes kompetence- og læringsmål er 
ofte formulerede i overordnede og gene-
relle termer, og det kan være vanskeligt 
for ansøger at afdække hvad det egentlig 
er, der efterspørges. I regi af Nationalt 
Videncenter for Realkompetencevurde-
ring (NVR) bliver der arbejdet bl.a. med 
denne problemstilling, oversættelse af 
vurderingskriterierne (som jo er studie-
ordningernes målformuleringer) til indi-
katorer eller tegn. Hvordan kan vi se, at 
ansøger imødekommer den kvalitet, vi 
efterspørger? Hvordan kan vi selv beskri-
ve den kvalitet, vi efterspørger? Hvordan 
sikrer vi, at ansøgere fra henholdsvis et 
akademisk og et ikke-akademisk miljø får 
samme fair behandling, at vi ikke favori-
serer ansøgere fra akademiske miljøer, 
fordi de kan tale sig ind i de sprog, ud-
dannelsesverdenen plejer at bruge? 

 

Risikoen for afslag 

Det er vigtigt at slå fast, at en realkompe-
tencevurdering er en vurdering af, om 
ansøger reelt kan noget, der ækvivalerer 
det, hun måtte kunne, hvis hun havde ta-
get uddannelsen. Det er ikke uddannel-
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sesinstitutionens opgave at vurdere, om 
ansøger er en god vejleder i sin praksis, 
men det er opgaven at vurdere, om ansø-
ger i sin praksis kan bringe en viden, ind-
sigt i og forståelse for vejledningsteori i 
spil. Om ansøger er i stand til at analyse-
re, reflektere over og udvikle sin praksis 
på baggrund af teoretisk indsigt. 

Når undervisningsministeriet lancerer 
RKV som ”Få papir på det du kan” kan 
det være vanskeligt at forstå eller accepte-
re et afslag eller en negativ vurdering af 
ens kompetencer. Betyder det så, at jeg 
ikke er god til mit arbejde? Nej, det bety-
der at ansøger ikke har dokumenteret, at 
hendes kompetencer ækvivalerer uddan-
nelsesmålene, og det er noget andet end 
en vurdering af, om hun er en god vejle-
der. En RKV er et spørgsmål om anerken-
delse eller ikke anerkendelse, og det sid-
ste kan opleves som en krænkelse. 

En anerkendelse af realkompetencer kan 
give ansøgeren et vældigt rygklap i for-
hold til hendes professionelle selvværd, 
men omvendt kan en manglende aner-
kendelse opleves som ringeagt og give 
knæk i den professionelle selvtillid. Det 
kan skabe frustration, skuffelse og vrede 
– og vreden kan så rettes mod uddannel-
sesinstitutionen og deres forvaltning af et 
uddannelsesmonopol. Men det er uddan-
nelsesinstitutionernes opgave at forvalte 
og vogte niveauer, og det står tydeligt an-
ført i bemærkninger til loven, at RKV ikke 
må betyde en niveausænkning af de dan-
ske uddannelser. Så for uddannelsesinsti-
tutionen handler det om at vurdere, om 
ansøger har viden, færdigheder og kom-
petencer som svarer til det niveau, der 
skal til for at bestå uddannelsen. 

 

 

 

RKV-netværk 

En realkompetencevurdering har gyldig-
hed overalt, dvs. at den til forskel fra fx 
en merit eller en dispensation ikke er in-
stitutionsafhængig. Hvis en ansøger har 
fået en RKV på adgang til diplomstudiet 
et sted, så gælder den overalt. Og ligeså-
dan, hvis en ansøger har fået afslag kan 
der ikke foretages en ny RKV et andet 
sted i landet, med mindre der foreligger 
ny dokumentation. 

Alene dette faktum kalder på, at uddan-
nelsesinstitutionerne samarbejder om at 
etablere en praksis omkring RKV. I UC-
regi er der blevet etableret et netværk 
mellem de personer, der arbejder med 
RKV på de enkelte UCer. Der udveksles 
erfaringer med vejledningsmateriale til 
ansøgerne, procedurer for sagsgange, for-
valtning af selve vurderingen og vurde-
ringsgrundlaget, behandling af klagesa-
ger osv. Der bliver udvekslet materialer 
og diskuteret mulige standardiseringer. 

 

Anerkendelse og læring 

Vi hører af og til røster i uddannelsesver-
denen, der giver udtryk for, at man helst 
vil undgå, at for mange søger RKV. Det er 
tidkrævende og svært at standardisere 
processen, da en RKV er individuel, og 
vurderingen skal foretages på grundlag af 
et unikt dokumentationsmateriale. Vi hø-
rer også argumentet, at man ved at give 
kompetence- eller uddannelsesbeviser 
”mister kunder i butikken”. 

Modsat kunne man tale for, at en udbre-
delse af viden om de muligheder, der lig-
ger i RKV, gør, at flere får mod på fx at 
tage en diplomuddannelse, da de måske 
kan få kompetencebevis for nogle modu-
ler, og arbejdet hermed bliver mere over-
kommeligt. Alene det at opnå anerken-
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delse fra det formelle uddannelsessystem 
synes at være en væsentlig drivkraft for 
mange ansøgere – og omvendt naturlig-
vis også en væsentlig barriere, idet man 
risikerer ikke at få anerkendelsen – det 
blå stempel på, at det man kan ækvivale-
rer med en formel uddannelse og kan an-
erkendes i andre sammenhænge. 

I forbindelse med ansøgerens arbejde 
med fremskaffelse og beskrivelse af vi-
den, færdigheder og kompetencer foregår 
der måske også en læreproces hos ansø-
geren. Denne gennemgår refleksioner 
over egen videnstilegnelse og udvikling, 
en proces der kan betyde, at ansøgeren 
bliver mere bevidst om egen læring og 
udvikling. 

Nogle af de tilbagemeldinger vi har fået 
fra ansøgere, der har været igennem en 
RKV-proces, tyder på, at både anerken-
delsesfaktoren og læringsfaktoren kan 
komme i spil i en RKV: 

”Jeg tror jeg fik mere respekt for det, jeg vidste 
– også omkring min teoretiske viden. At den 
faktisk var højere, end jeg havde troet. Og at 
jeg faktisk også godt var i stand til at omsætte 
det, hvis jeg nu satte mig ned og strukturere-
de det lidt og fik lidt overblik over, hvad det 
var jeg ville. Så var jeg da lidt overrasket 
over, at det da ikke er så slemt. Jeg vil sige til 
andre: Gør det! Find nichen i det du kan, gå 
ind og få lavet en realkompetencevurdering, få 
samlet op på det halve. Få det samlet og se 
hvad du kan med det.” (Fra interview med 
RKV ansøger, der fik godkendt 3 modu-
ler.) 

 

Note 

 

Bekendtgørelse om vejledning om gen-
nemførelse af uddannelser på Undervis-
ningsministeriets område, af 30.6.2008: 

”Stk. 2. 
Vejledning kan endvidere varetages af 

1) personer, som har mindst 5 års er-
hvervserfaring som vejleder og har 
gennemført en af følgende tidligere 
vejlederuddannelser: 

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederud-
dannelsen (Danmarks Lærerhøjsko-
le, m.fl.) 

b) Voksenvejlederuddannelsen 
(Danmarks Lærerhøjskole, Dan-
marks Erhvervspædagogiske Lærer-
uddannelse m.fl.) 

c) Uddannelsen som uddannelses- og 
erhvervsvejleder ved erhvervssko-
lerne (tidligere benævnt studievej-
ledning) (Danmarks Erhvervspæda-
gogiske Læreruddannelse) 

d) Studievejlederuddannelsen for stu-
dievejledere på gymnasier, hf-kurser 
og voksenuddannelsescentre 
(Undervisningsministeriet) 

e) Grunduddannelsen for uddannel-
sesvejledere inden for almen vok-
senuddannelse 
(Undervisningsministeriet) 

f) Studievejlederuddannelsen ved de 
videregående uddannelser - grund-
kursus og 4 moduler 
(Undervisningsministeriet) 

2) personer, som har mindst 3 års er-
hvervserfaring som vejleder og inden 
den 1. august 2008 har gennemført de 
tre basismoduler i diplomuddannelsen 
i uddannelses- og erhvervsvejledning, 
og 

3) personer, som dokumenterer et tilsva-
rende vejledningsfagligt kompetence-
niveau ved en realkompetencevurde-
ring.” 
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Reform i mange skiver 
kræver stærkt samarbejde 

Vejledningsreformen af 2004 med opde-
lingen i tre vejledningsinstanser – UU, 
Gennemførelsesvejledning og Studie-
valgsvejledning stiller store krav til sam-
arbejde og kommunikation i vejlednin-
gen. Det ved alle vejledere, der har del i 
hverdagens arbejde. 

Vejledningen har et stort behov for at 
styrke samarbejdsflader, der smidigt kan 
kommunikere helt ned på individniveau, 
hvis vi skal drømme om at nå de globali-
seringsstrategiske mål om, at 95% af alle 
unge gennemfører en ungdomsuddannel-
se og 50% en videregående uddannelse i 
2015. 

 

Nye lovkrav i 2008 

De nye lovkrav med fokus på udvidede 
vejledningsbehov har sat yderligere spot 
på, hvor vejledningen bør sætte ind. Men 
hvordan gør vi det så i virkelighedens 
verden – der hvor ingen skrivebordstan-
ker alene hjælper den unge, der står med 
utilstrækkelige studiemæssige forudsæt-
ninger, uddannelsesfremmed baggrund, 

urealistiske forventninger, handlingslam-
mende tvivl eller et handicap, der kræver 
en vejleders hjælp? 

Studievalg København har været tidligt 
ude. Med udgangspunkt i EVA-
rapporten om vejledningsreformen og 
dens anbefalinger gik vi i gang med at 
løse opgaven på det konkrete niveau i 
2007. 

Gennemførelsesvejledere fra 8 gymnasiale 
institutioner, 2 fra hver af de gymnasiale 
skoleformer htx, stx, hf og hhx samt un-
dertegnede vejleder fra Studievalg Kø-
benhavn og hf-uddannelsen på Efterslæg-
ten kastede sig ud i opgaven i et pilotar-
bejde i skoleåret 2007-8 med stor elevind-
dragelse og engageret samarbejde mellem 
Studievalg og ungdomsuddannelserne. 

 

Vi ønskede at løse 
tre overordnede problemfelter 

At styrke samarbejdsfladen og smidig-
gøre kommunikationen om elever med 
udvidet vejledningsbehov. 

At finde værktøjer, der kunne finde 
elever med udvidede vejledningsbe-
hov. 

Gode erfaringer 
 med e-surveys og 
  opsøgende vejledning 
 

  Kirsten-Anne Hoffmann   projektleder og vejleder 
  • Studievalg København • lektor • HF-C Efterslægten 
  • kah@studievalg.dk 

mailto:kah@studievalg.dk�
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At sørge for at vejledning ikke får et 
taber-image, når den nu retter sig så 
stærkt imod udvidede vejledningsbe-
hov. Vi ønsker ikke, at de elever, vi 
skal vejlede, ender med at miste lysten 
til at bruge en vejleder, fordi det ”kun 
er for de svage”. 

 

Hvordan kommunikerer 
vi og skaber en konstruktiv 
forstyrrelse om uddannelsesvalg? 

Et af flere værktøjer, vi fandt centrale for 
at kunne komme tæt på elever med udvi-
det vejledningsbehov, var e-surveys – elek-
troniske spørgeskemaer, hvor oplysninger 
efter besvarelsen kan fastholdes, og hvor 
målrettet opfølgning er mulig.  

Projektets tilgang var: Alle elever svarer på 
e-surveys. Det skaber mulighed for en 
’konstruktiv forstyrrelse’ hos alle elever i 
de gymnasiale uddannelser, så de bliver 
opmærksomme på de rige muligheder 
der er for at undersøge uddannelsesmar-
kedet. Det italesætter – med et modeord – 
at der er et mål med at gå i en ungdoms-
uddannelse og viser, at der er en vejled-
ningsmulighed for alle, der er i tvivl eller 
har andet udtalt udvidet vejledningsbe-
hov. 

Besvarelse og vejledningstilbud er natur-
ligvis frivilligt for den enkelte elev 
(forældre til unge under 18 år har skoler-
ne hørt mht ret til elevdeltagelse i under-
søgelsen). 

 

Åbenhed er nøglen 

I pilotfasen gik vi vejledere ud med åben 
pande og fortalte eleverne, at dette her 
går ud på at gøre forskel på jer: 

”Vi spørger til jeres vejledningsbehov i et 
elektronisk spørgeskema, hvor vi efterfølgende 
kan finde jer via jeres svar og tilbyde en vej-
ledning, der passer til netop jeres individuelle 
behov. I skal kun svare på det, I synes, vi må 
vide noget om eller kan hjælpe jer med – og 
alle de, der ikke har et udvidet behov, vil få 
vejledning via en række kollektive arrange-
menter i løbet af skoletiden”. 
Sådan lød ordene i klasselokalet.  

 

Lille tidsforbrug – stor effekt 

Projektet har ikke tænkt e-surveys som et 
lærende vejledningsværktøj (både for 
elev og vejleder), som eleven sidder alene 
med derhjemme. Det er tanken, at vejle-
deren skal være til stede for at kunne sva-
re, vejlede, skabe valglæring, og tage en 
diskussion med eleverne om det, der 
spørges om. Det tog i pilotfasen 5-20 mi-
nutter fra hurtig til grundig/langsom 
elev at svare. Her er det relevant, at de 
hurtige undervejs kan beskæftige sig med 
virtuelle vejledningsværktøjer på ug.dk, 
jobcity eller lign. 

Alle elever har kastet sig positivt over 
surveyen, for den handler jo ”om mig 
selv”, som de sagde, og det kan de fleste 
se en pointe i at beskæftige sig med. 

Der viste sig ved testningen af spørgsmå-
lene og undervejs i elevernes besvarelse 
af spørgeskemaet i skolernes computer-
rum og studiecentre, at der fremkom en 
enestående mulighed for at få en snak/
debat med eleverne. De blev opmærk-
somme på bl.a. deres uddannelsesplaner 
og deres eventuelle barrierer. Der opstod 
et læringsrum, hvor vejlederne således – 
ofte på metaniveau – kunne italesætte 
spørgsmålenes relevans. 
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Hvem gør hvad? 

 

1. årgang 

Gennemførelsesvejlederne er tiltænkt at 
stå for e-survey-vejledningstimen i 
1.g/1.hf, hvor spørgerammen leder efter 
behov hos eleven mht. hjælpemidler, 
spørger ind til skoleglæde eller mangel på 
samme, lægger op til en debat om fasthol-
delse og meget andet, der kan give vejle-
deren indsigt i - i en tidlig fase - at finde 
barrierer for elevens mulighed for at gen-
nemføre ungdomsuddannelsen. 

 

Hvis projekt er det at gå i en 1. hf? 

”Hvorfor vil du vide noget om, hvor vi har 
vores venner?”, lød spørgsmålet fra en 
1.årgangs elev i e-surveyens pilotunder-
søgelse. En vejleder skriver om dette: 

”Spørgsmålet fra eleven i klassen lagde op til 
en meget fin diskussion om, hvad der giver 
tilknytnings- og tilhørsforhold til skolen og 
om frafald-/fastholdelsesmekanismer i en ud-
dannelse som hf. Det gav mig i situationen 
lyst til at provokere dem lidt, og for at illu-
strere alvoren udpegede jeg 6 tilfældige en ef-
ter en ud af de 16 tilstedeværende. Jeg sagde: 
Du og du er droppet ud inden der er gået et 
år. Det så ud til at gøre meget stort indtryk på 
eleverne og gav en alvorlig, seriøs og kon-
struktiv diskussion om frafald på hf”.  

På Efterslægten har skolen i oktober 2008 
for 2.gang kørt e-surveys, nu i alle 1.hf 
klasser, og måske er disse samtaler med 
klasserne i kølvandet på egne elevsvar en 
af mange brikker i det nye mønster, vi 
ser: Over 30-32 tilbage i 1.hf-klasser her 
langt inde i semesteret. Et frafaldsmøn-
ster er måske på vej til at blive brudt? Er 
det for letkøbt? Det skal følges tæt.   

Et er sikkert – det betyder noget, at eleven 
selv er medaktør ved at give sine svar. 
Det er ikke en vejledende forældre-barn-
agtig relation, men en voksen-voksen dia-
log, der opstår i sådan en vejlednings-
time, hvor fastholdelse er på banen i dia-
logen med klassen. 

 

2. årgang 

Studievalgsvejlederen er den proaktive 
på 2.årgang. Studievalgsvejlederen afhol-
der e-survey-timen, hvor målet er at finde 
de udvidede vejledningsbehov og lede 
den unge frem til en invitation til gruppe-
vejledning via sine e-survey-svar.  

Herved ”grupperes” de enkelte elever ef-
ter udvidede behov, og der er muligheder 
for at målrette og professionalisere grup-
pevejledninger på de enkelte udvidede 
vejledningsbehov. Studievalg får herved 
også mulighed for at følge elever med ud-
videde vejledningsbehov frem mod 
3.årgang i processuelle forløb, hvor der 
opsøgende kan følges op på udvalgte ele-
ver.  

 

3. årgang 

Her er det igen Studievalg, der er på ba-
nen, idet der på 3.år skal slås ring om de 
elever, der ikke viser valgparathed eller 
har valgkompetencer. ”Hvad gør dig i 
stand til at komme videre i uddannelse efter 
skolen?” Her er via e-surveys mulighed 
for at skabe læring på adgangskrav, mili-
tæret, gs-supplering, så de, der rejser på 
sabbat ikke kommer hjem i sidste øjeblik 
til overbookede suppleringshold osv.  

Vi ønsker, at der spørges på en sådan må-
de, så vi kan finde alle de tvivlere, der ik-
ke aner noget som helst om fremtidens 
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uddannelsesmål. De skal have et tilbud 
om vejledning. En ledestjerne må gerne 
lyse i horisonten. Det lys skulle vejlede-
ren gerne kunne udstråle. 

 

Brugerdreven vejledning 
– et eksempel på en frafaldstrussel 

Misbrug er fx for den garvede gennemfø-
relsesvejleder et kendt fænomen som bar-
riere for at passe sin skole. Håndterer ele-
ven hverdagen i en hash-rus, er der ikke 
megen koncentration til bøger og opga-
ver. Det er et voksende problem på man-
ge skoler. En vejleder eller lærers proakti-
ve tilgang til et misbrug har ofte ingen 
effekt og har iboende etiske dilemmaer: 
”Du har et problem”. Den tilgang er ikke 
farbar. Selverkendelsen hos eleven er cen-
tral. Ønsket hos eleven om forandring 
endnu mere centralt. 

 

Et proaktivt vejledningsværktøj 

Der sker noget i elevens refleksion blot 
ved at blive spurgt til sin barriere, in casu 
sit misbrug. Tests af e-surveys på skoler-
ne viser, at det gør en forskel, når elever 
bliver konfronteret med spørgsmål som 
”Har du et misbrug, og vil du gerne have 
hjælp til at løse problemet? Du har din gen-
nemførelsesvejleder som fortrolig samtalepart-
ner og din vejleder kender veje til at få 
hjælp.” (Det understreges, at elever ikke 
er registreret med et svar på kontroversi-
elle ting.) 

Spørgsmål som disse har helt konkret gi-
vet anledning til et øget antal henvendel-
ser fra elever, der på eget initiativ har op-
søgt deres gennemførelsesvejleder for at 
bede om hjælp til misbrugsproblemet. Og 
tilsvarende ses også flere henvendelser, 
når der bliver spurgt ind til andre barrie-

rer for at gennemføre ungdomsuddannelse: 
Funktionsnedsættelser og behov for 
IT-rygsække, screeninger for ordblindhed 
osv. 

 

Åbner vi Pandoras æske 
– kommer vi for tæt på? 

Det er en bekymring hos vejledere, der 
har hørt andenhånds om survey-
projektet, at vi lukker op for viden om 
elever, som vi ikke har tid og mulighed 
for at handle på efterfølgende. Det har 
ikke været projektdeltagernes oplevelse, 
snarere at der her er mulighed for at mål-
rette en indsats. Og så er det en væsentlig 
pointe, at ’nærgående’ spørgsmål overho-
vedet ikke har generet eleverne! 

Der vil opstå et behov for at skolerne bak-
ker stærkt op med rum til vejledningsind-
satsen, når den retter sig så specifikt mod 
udvidede behov. Ønsker vi at fastholde 
flere i ungdomsuddannelserne er der 
næppe en vej uden om at komme tættere 
på den enkelte elev, på at tage et opgør 
med berøringsangst og vejledningsverde-
nens antagelser.  

Kendskabet til, hvorfor den enkelte elev 
falder fra, har vi fremover behov for at 
kunne dokumentere mere præcist, og her 
er e-surveys også en mulig vej frem. 

 

Vejleder-refleksioner 

En gennemførelsesvejleder i projektet 
reflekterer i det følgende over sine elevers 
e-survey besvarelser i en 3.g: 

”Generelt har jeg nok haft den opfattelse, at 
et flertal af vores elever er ret afklarede med, 
hvad de skal fremover uddannelsesmæssigt. 
E-surveyen peger derimod på, at der er nogen 
grad af uafklarethed hos en del elever. Over 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

36 

halvdelen af de adspurgte elever er ikke afkla-
rede med, hvad de skal bruge deres eksamen 
til. Det tal er afgjort højere, end jeg ville for-
vente, så det er jo meget interessant vejled-
ningsmæssigt”. 

 

Har eleverne forstået, 
hvad adgangskrav betyder? 

En stx-gennemførelsesvejleder siger: 
”Jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at 
vores elever var ret velinformerede omkring 
adgangskrav mv. E-surveyen viser imidlertid, 
at kun halvdelen har undersøgt på ug.dk, 
hvad kravene egentligt er. Og endnu mere 
overraskende er det, at flertallet ikke ved, om 
de opfylder kravene til uddannelsen”. 

Her er e-surveyets mulighed for at trække 
data på, hvor mange og hvem det drejer 
sig om, et nødvendigt og gavnligt vejled-
ningsværktøj for at Studievalg kan få 
kontakt til disse elever. 

 

Sabbat, uddannelsesplaner, 
fastholdelse via ledestjerne 

Kun halvdelen af eleverne har gjort sig 
overvejelser over, hvilke yderligere kvali-
fikationer i relation til uddannelse de vil 
opnå i en eventuel sabbat eller pause. Her 
er vejlederne i undersøgelsen overraske-
de over, at kun halvdelen er fokuserede 
og bevidste mht. deres fremtid. En del 
elever synes ikke at have skænket det en 
tanke. En proces det godt kunne være in-
teressant at sætte ind overfor vejlednings-
mæssigt. 

”Måske forklarer det et manglende uddannel-
sesperspektiv, hvorfor en del af eleverne har 
meget svært ved at motivere sig for ”at få hu-
en”. Det ville give mere mening for eleverne, 
hvis de havde ledestjerner på fremtiden eller 
kunne se præcist, hvor ungdomsuddannelsen 

kunne føre hen. Så det er jo også interessant i 
et fastholdelsesperspektiv”, skriver en vejle-
der! 

 

Hvad gavner en e-surveybesvarelse 
en uafklaret og tvivlende elev? 

”E-surveyens svar kunne godt tyde på at vej-
ledningen kunne bidrage til at styrke den uaf-
klarede og tvivlende elevs valgkompetence. 
Flere elever svarer, at deres uddannelsesønske 
er urealistisk og den gruppe kunne være 
yderst relevant at komme i kontakt med”, 
melder vejledere efter surveys i to 3.g 
klasser. 

 

Opsøgende 
gennemførelsesvejledning 

En elev har svaret nej til tre spørgsmål, vi 
stiller om elevens ”erfaring med at opfyl-
de mål”, ”kan man få en uddannelse, hvis 
man ikke er god i skolen?” og ”er du fag-
ligt klar til en uddannelse?”. Desuden 
fremgår det, at hun ikke har haft ro til at 
læse lektier. For vejlederen er dette nyt, 
og der ses her en interessant vinkel: 
”Det forklarer måske, hvorfor hun ikke 
har haft så megen succes i skolen?” 

”Spørgsmålene, der går på om man er glad for 
at gå i skole, viste faktisk, at der er en gruppe 
elever, der svarede negativt på dette spørgs-
mål, hvilket også var helt ny viden for mig”, 
fortsætter vejlederens refleksioner i pilot-
fasen.  

 

Digitalt indfødte 
– og digitale immigranter 

Msn, Facebook, chat, mails. De unge er 
digitalt indfødte og projektet har vist, at 
de betror sig til PC-en med en naturlig-
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hed, som vi vejledere over de 40-45 ikke 
gør. Unge har ikke deres notater på en 
opslagstavle eller papirer under magneter 
på køleskabe. De gemmer notaterne i cy-
berspace og har ikke frygt for registrering 
og datalovgivning.  

Som professionelle vejledere er vi natur-
ligvis underlagt datalovgivningen. Men 
denne lovgivning, og synet på bla. datare-
gistre er fra før internettets muligheder – 
så pilotprojektet har haft sine sværdslag 
på dette felt. Det gælder om at håndtere 
de digitale muligheder med konduite – 
både passe på de unge i deres letsind 
mht. alt hvad der lagres på en PC, men 
også at modernisere os selv som vejledere 
og møde de unge, hvor de er.  

Vi har med e-surveys en enestående mu-
lighed for at mødes i de unges kommuni-
kationsmedier med etik – men sandelig 
også med åbenhed. 

En vejleder konkluderer: 
”I øvrigt er mit indtryk, at eleverne ret frit 
udtrykker sig om alt muligt på PCen. Jeg tror 
faktisk, at vi får et pænt realistisk billede af, 
hvordan de tænker, og hvordan de har det”. 

 

 

 

 

Logistik og kommunikation 
– endelig fremme ved eleven 

Der kræves en temmelig stor portion 
kommunikation og logistik af en Studie-
valgsvejleder, der er en rejsende svend fra 
skole til skole. Når vejlederen drager fra 
en skole efter en god gruppevejledning 
eller samtale, kan et ønske om opfølgning 
tit være med i ”tanke-tasken”. 

Projektets e-survey-værktøj giver os en 
direkte mulighed for at kikke ind i ele-
vens verden. Det er ikke en ovenfra kom-
mende dagsorden, vi lægger ned over en 
elev, som ”Du har brug for vejledning, fordi 
du har udvidede vejledningsbehov”.  

Vi har valgt en tilgang, hvor eleven selv 
definerer sine ønsker til vejledningen, og 
vejledningen svarer med alle de tilbud, 
der rent faktisk er til rådighed. Frivillig-
heden er ikke anfægtet. 

Projektet har tilstræbt en induktivt læren-
de tilgang, vi har store ønsker om en dy-
namisk udvikling af spørgerammen, så vi 
hele tiden kan blive klogere. 

Der skal tages hensyn til etik, men vi skal 
også turde gå tættere på den enkelte elev. 
Og ikke mindst følge op. Graden af ele-
vens empowerment definerer vejled-
ningsindsatsen. 

Vi skal til at sætte yderligere fokus der, 
hvor vejledning virker. 
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Enhver mentor bør spørge sig selv: 
”Hvad skal jeg gøre?”, når hun som res-
sourceperson indgår i et mentorskab for 
at hjælpe en udsat ung med at fastholde 
den ungdomsuddannelse, der er påbe-
gyndt. Uanset mentorordningens beskaf-
fenhed, så gives ingen manual i men-
torskaber. Det er med andre ord overladt 
til mentor selv at finde ud af, hvad der er 
godt i den aktuelle situation. 

Det lille ’bør’ i den indledende sætning 
indikerer da også, at vi på mentors vegne 
er ude i de etiske refleksioner over den 

relation, som hun er på vej ind i. Og vi 
tænker, at det spørgsmål er rigtig svært at 
svare på. 

 

Mentorordningernes succes 

I denne artikel vil vi pege på de dilemma-
er, problematikker og muligheder, som vi 
er blevet særligt opmærksomme på gen-
nem vores projekt om mentorordninger-
nes ’best practice’ i erhvervsuddannelses-
systemet, når målet er at mindske fra-
faldsprocenten. 

Mentorskabets mulighed 
 og mangfoldighed 
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Det første vi falder over, er den succes, 
der er blevet mentorordningerne tildelt. 
Sandt nok falder frafaldsprocenten, når 
mentorordninger indføres - dog lidt af-
hængigt af, hvordan dette frafald gøres 
op. Men vi ved ikke noget som helst om, 
hvad der sker på sigt – altså om ordnin-
gen medvirker til en længerevarende sta-
bilitet for den unge. Og vi hører også fra 
vores informanter, at andre tiltag mod 
frafald kan virke – endog endnu mere 
markant. Vi kunne derfor fristes til at 
påstå, at det er selve fokuset på frafaldet, 
der kommer til at virke, en slags placebo-
effekt, som forstærkes af undervisnings-
ministerens begejstring over og hyldest til 
mentorordninger. Hvem vil ikke gerne 
deltage i rusen over en ordning, der siges 
at være en succes? Tja, tilsyneladende ik-
ke alle. Således fortæller en informant fra 
en større erhvervsskole i hovedstadsom-
rådet, at de skulle bruge cirka 90 mento-
rer for at dække deres behov. Den første 
tredjedel af de mentorer, som de havde 
brug for, de kom springende. De blev ka-
rakteriseret som ildsjælene. Den næste 
tredjedel blev lokket til af den første 
gruppe og den sidste tredjedel blev nær-
mest trukket ind i folden, og det satte sig 
også spor i ordningen, da flere mentees 
slet ikke kom i kontakt med deres men-
tor, fordi hun var optaget af andre opga-
ver end lige at være mentor. 

 

Hvad er der galt, og hvem 
har brug for en mentorordning? 

Når vi skal indfange et billede af de unge, 
der har brug for en mentorordning, så bli-
ver fortællingerne mangfoldige og stritter 
i hver sin retning. Koudahl, der refere-
rer til Globaliseringsrådets beslutninger 
om at støtte mentorordninger, kan fortæl-
le, at også han ser et mangefacetteret bil-
lede af, hvem det er, der har behov for en 

mentor, såsom elever med manglende 
faglige og personlige færdigheder, lavt 
selvværd, uddannelsesfjernt nærmiljø og 
manglende læsefærdigheder, alt sammen 
faktorer, der benævnes som mangler i for-
hold til de eksisterende uddannelser 
uden at skele til, at det kunne være ud-
dannelserne, der var noget galt med. 
Manglerne dækker de parametre, som en 
uddannelsesinstitution kan registrere, når 
den vil se bort fra, at også uddannelsesin-
stitutionen kunne tilpasse sig ’kundernes’ 
forudsætninger. Med dette institutionelle 
perspektiv lægges op til, at man hjælper 
elever, der på forskellige måder har 
mangler. Det gøres gennem screening, 
tests, realkompetencevurderinger, samta-
ler mv., hvor manglerne afdækkes, så 
man kan sætte ind med kompenserende, 
supplerende undervisning eller diverse 
frafaldsforanstaltninger, herunder men-
torordninger, hvor mentorer gennem tæt-
te relationer skal lette de enkelte unges 
problemfelter og styrke deres identiteter. 

 

Restgruppeproblematik 

Koudahl anbefaler i sit udredningsarbej-
de, at nogle elever, særligt de elever, som 
han betegner som ’restgruppen’, har brug 
for noget andet end en mentor. De har 
behov for etablering af tilbud om psyko-
loghjælp, samtaler med socialrådgivere 
eller anden relevant professionel ’hjælp’. Her 
bliver det tydeligt, at han ikke vil overla-
de restgruppen til mentorordninger. 

 

Om at opgive mangelsynet 

Svendsen Pedersen, RUC, slår til lyd 
for, at institutionerne i højere grad skal 
have et deltagerperspektiv, så man får blik 
for eleverne, som de er, og ikke som de 
forudsættes at være. Derved får man mu-
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lighed for at tage udgangspunkt i deres 
baggrunde, forudsætninger og ressour-
cer. Med et deltagerperspektiv og et res-
sourcesyn, må man på skolerne tage stil-
ling til, hvordan man organiserer lærings-
miljøer, der kan inkludere alle elever i al 
deres forskellighed og mangfoldighed. 

 

Mulige problemstillinger 

Vi bringer disse synspunkter frem fra vo-
res litteraturstudier, og vi har desuden 
gennemført interviews for at forhøre os 
om, hvad mentorer og andre involverede 
i de konkrete projekter siger om målgrup-
pen for mentorordninger. For os lyder 
flere af udsagnene, som at mentorordnin-
ger er dem, der tager sig af restgruppen. 
En restgruppe som rummer stor diversi-
tet. Vi får fortalt, at det er i et spektrum 
fra unge, der ikke kan møde til tiden, til 
voksne med ansvar for egne børn. Det er 
elever, der behøver hjælp til prioritering i 
livet mellem uddannelse og privatliv. Det 
kan som nævnt være voksne med børn, 
der ikke har det godt i kombinationen af 
uddannelse og familie. Andre er elever 
med ondt i livet af mange grunde. Det 
kan være elever, som hjemme i familien 
har problemer med tab, brud, vold, mis-
brug og kriminalitet, som dog oftest ikke 
handler om den unges eget misbrug eller 
kriminalitet. Unge der mangler en voksen 
rollemodel, og som føler sig isolerede og 
forkerte. Mentees kan også have brug for 
et frirum til private ting. Mentees mang-
ler ofte sociale kompetencer og kan ofte 
heller ikke hente hjælp fra deres sociale 
netværk. Men det kan også være elever, 
der skal klædes bedre på til praktikken. 
Elever der afkoder skolen forkert og der-
for helt kan misforstå, hvad der sker på 
skolen. Indenfor SOSU er det fortrinsvis 
de unge piger på hjælperuddannelsen 
med meget komplekse problemer, der gør 

brug af mentorordningen. Omsorgssvigt, 
problemer ift. forældre, incest er eksem-
pler på problemer. Det handler om socia-
le problemer. De ældre elever kommer 
typisk, fordi de har problemer i forhold til 
familien. Familien har svært ved at forstå 
mors nye rolle og behov for at læse hjem-
me. De ældre elever udvikler sig også tit i 
løbet af uddannelsen, og det betyder at de 
ændrer deres relation til familiens med-
lemmer. Det behøver ikke være de fagligt 
svage elever, der har brug for en mentor. 
Men mangelsynet fornægter sig heller ik-
ke, når vi interviewer dem, der er ansvar-
lige for mentorordningerne. 

 

Mangfoldige mentorordninger 

Nogle ungdomsuddannelsesinstitutioner 
har selv et godt billede af, hvem det er, 
der falder fra. Og de sætter ind på bag-
grund af det billede, der tegner sig. En 
social- og sundhedsskole ansætter således 
en socialpædagog på fuld tid som men-
tor. En anden social- og sundhedsskole 
annoncerer i lokalavisen efter ressource-
personer i nærområdet og en tredje arbej-
der med ung-til-ung ordninger. Og en au-
to-afdeling på teknisk skole bruger lærer-
teamet som mentorer, mens en anden tek-
nisk skole bruger vejlederne og kontakt-
lærerne. Vidt forskellige mentorstrategier, 
som vil tilgodese en bestemt kategori af 
problemstillinger og ikke en anden. På en 
handelsskole kvalificerede man de unge 
anden-semester-elever til at være mento-
rer for de elever, der er nystartede på sko-
len. De fandt ud af, at særligt mentorerne 
fik meget ud af ordningen. På en anden 
handelsskole, som ikke var så stor, var 
det en faglærer, der gennem sit fag mødte 
alle skolens elever og derfor kunne støtte 
og snakke med den enkelte, når der var 
brug for det. 
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Fælles for alle ordninger er, at de ikke 
står alene, fordi skolerne har andre 
’hjælpeinstanser’ såsom uddannelsesvej-
ledere, studievejledere, tosprogskonsu-
lenter, udvidede pædagogiske vejledere 
med en særlig coach- eller terapeutud-
dannelse, som kan noget på det personli-
ge plan, kontaktlærere, praktikkoordina-
torer og ledelsen. Så elever med særlige 
behov, der er i tiltagende, kan komme op 
på at have fem forskellige hjælpere. 

Fælles for ung-til-ung-vejlednings- 
ordninger er, at det er meget vanskeligt at 
koordinere, blandt andet fordi eleverne er 
i en vekseluddannelse med megen prak-
tik. Det er ikke altid, at praktikpladserne 
har samme sans for og prioritering af 
mentorarbejdet, som skolen har. Og den 
samme vurdering af den sociale og per-
sonlige læring, der kan ligge i mentorar-
bejdet. Det kan være svært at skabe rum 
til mentorarbejdet i en praktikperiode, da 
mentorarbejdet kan forekomme at være et 
arbejde, der relaterer sig til livet udenfor 
det, som er praktikpladsens domæne. 

 

Hvad skal mentor kunne 
for at mindske frafaldet på 
ungdomsuddannelserne? 

”De skal ikke bare ville det gode”, siger 
en leder fra en social- og sundhedsskole 
om mentors virke. ”De står over for en 
kæmpeopgave, hvor de skal lære de unge 
livs-strategier. Derfor har vi ansat en soci-
alpædagog med erfaring fra psykiatrien 
på fuld tid. Hun skal intet have med be-
dømmelser og den slags at gøre, kun 
hjælpe dem, der har brug for det og selv 
møder op, og hun skal være tidsuafhæn-
gig – ikke lige pludselig smutte, fordi hun 
skal passe en undervisningstime. Og vi 
har en psykologordning, som vi kan hen-
vise til. Vi har søgt midler i psykiatrifon-
den.” 

De har tænkt det hele godt igennem på 
denne social- og sundhedsskole, og de er 
godt tilfredse med deres måde at skrue 
mentorordningen sammen på. De føler 
sig sikre på, at deres ordning vil imøde-
komme deres elevers behov på netop det 
socialpædagogiske område. Resten er der 
andre til at tage sig af, forklarer vores in-
formanter, f.eks. de kontaktlærere, som 
skolen naturligvis også har. Og det er det 
generelle billede. Skolerne er glade for 
deres ordninger. Det er svært at imple-
mentere nye ordninger, men mentorord-
ningerne er gennemtænkte. 

På vores spørgsmål om hvad en mentor 
skal kunne, fik vi ikke helt uventet en 
lang liste, som viser os, at mentor skal le-
ve op til en utrolig masse krav. Indbyrdes 
er der mange modsætninger i kravene 
Vores informanter peger på så mange 
kompetencer hos mentorer, at vi kan se, 
at mentor skal have en nærmest gudelig-
nende karakter. Mentor skal tilgodese 
mange formål, målgrupper og ordninger, 
som ikke altid kan gå hånd i hånd: 

 

Mentorkompetencer 

Mentor skal være professionel indenfor 
det felt, som har begrundet hendes ansæt-
telse. Hun skal være uafhængig, neutral 
og helhedsorienteret. Mentor skal være 
ansat på fuld tid, så eleverne bare kan 
komme ind ad døren, og mentor skal 
kunne finde individuelle løsninger, som 
matcher den unges forudsætninger og 
behov og være fleksibel i forhold til ele-
vernes mangfoldige problemstillinger – 
lige fra vold i hjemmet til almindeligt 
morgensløvsind og deraf følgende kom-
men for sent i skole. 

Men mentor skal også være professionel i 
forhold til problemtyper, f.eks. skal det 
være en socialpædagog, hvis problemer-
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ne først og fremmest er af psykisk eller 
social karakter, det skal være seniorer el-
ler efterlønnere, hvis der skal være et me-
re disciplinerende mentorforhold med 
kontakt til politiet. Mentor må meget ger-
ne være uddannet til det, som hun skal 
tage sig af, have indsigt i de erhvervs-
kompetencer, som eleven skal have i lø-
bet af uddannelsen, der vedrører uddan-
nelsen og personligheden. Mentor skal 
være voksen, have indsigt i skolens virke 
og kunne trække sig ud af forholdet, når 
tid er. Det blev af en informant nævnt, at 
mentor ikke skal være socialrådgiver! 

 

Kan mentorer sikre inklusion? 

Og disse modsætningsforhold eller diver-
siteter i krav til mentorer og mentorkom-
petencer går igen, når vi sammenligner 
med en af de få videnskabelige undersø-
gelser, der findes om mentorordninger, 
hvor mentor er voksen og mentee en ud-
sat ung. Colley skriver blandt andet, at 
det at indføre en mentorordning er blevet 
en af de mest populære måder at forsøge 
at opnå social inklusion på – men baseret 
på et spinkelt teoretisk grundlag og kun 
lidt (empirisk) evidens for virkningen af 
mentoring. Det sker alt for ofte, skriver 
hun, at den ekstra indsats, som kræves 
for at bekæmpe social eksklusion, pålæg-
ger front-medarbejderne en tung person-
lig omkostning – herunder en emotionel 
pris. I virkeligheden føler mange mento-
rer angst, forvirring, frustration og sam-
vittighedsnag, når mentorrelationen ikke 
opnår det tilsigtede, og mentorrelationer 
er meget komplekse og langt fra altid lyk-
kelige – hvilket bl.a. kan skyldes urealisti-
ske forventninger fra politisk side. Colley 
anbefaler, at der sættes ind med sociolo-
giske frem for individualiserede psykolo-
giske undersøgelser af mentorordninger. 

Hvad er det, 
der virker i mentorskabet? 

Vi er blevet mere overbeviste om, at det 
er meget svært at tale om mentorordnin-
gen, som en fælles størrelse og mentor 
som ét begreb. Vi ser, at rigtig meget vir-
ker. Men vi ser også, at der er rigtig me-
get, som ikke italesættes, f.eks. de dilem-
maer og personlige udfordringer, som 
både mentor og mentee udsættes for i 
mentorskaberne. Ingen af parterne har 
’råd’ til, at forholdet mislykkes, så der gø-
res en indsats for at holde sammen på det 
hele og få det til at køre. Nogle skoler er 
dog allerede ved at ændre på ordninger-
ne, inden de er kommet rigtig i gang. An-
dre er ikke kommet rigtig i gang endnu. 

Vi har kun set begyndelsen på mentor-
ordningerne, og her udspiller sig en 
mangfoldighed af former og forventnin-
ger til mentorer, der indgår i arbejdet. 

De unge bliver på deres side set og hørt, 
og det bekommer dem tilsyneladende 
godt. Det er mentors følelsesmæssige op-
mærksomhed, som giver dem energi til at 
gøre noget ved deres situation. Og det er 
netop, hvad vi kunne kalde for anerken-
delsens grundform ifølge Honneth, som 
skaber selvtillid, og det kan vi høre, at de 
kan have god brug for. Mentorerne på 
deres side kan sikkert også glæde sig over 
deres værk, når de får øje på den selvtil-
lid, som er så nødvendig for den udsatte 
unge. 

 

Behovet for anerkendelse 

Så nu er der blot at spørge sig selv, hvor-
for vi skal sætte mentorordninger i værk, 
hvis det hele blot handler om, at de ud-
satte unge skal ses og høres. Var det da 
ikke mere nådigt at lave et uddannelses-
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system, der kan takle de unge, og et ud-
dannelsessystem, der kan tilbyde de ud-
satte unge en ungdomsuddannelse, som 
kan producere den form for anerkendel-
se, som vi alle er afhængige af, men som 
er så skævt fordelt i samfundet? Vi kunne 
fristes til at sige: Hvis vi udvikler skoler 
og uddannelser, der er anerkendende in-
denfor Honneths tre sfærer (den anerken-
delse, der skaber selvtillid, den retfærdi-
ge, der skaber selvagtelse og den solidari-
ske, der skaber selvværd), kunne udsatte 
og marginaliserede unge få en chance for 
uddannelse. Så var chancen for langsigte-
de inkluderende løsninger for de udsatte 
formentlig også nærmere – og ville måske 
ikke medføre et dyrere uddannelsessy-
stem? 

 

Noter 

 Vi benævner mentor med det kvindeli-
ge hun, men det er udelukkende for at 
undgå det bøvlede hun/han. Mentor 
kan naturligvis være en han og er det i 
øvrigt ofte i erhvervsuddannelsessyste-
met, som er vores undersøgelsesfelt. 

 For nærmere uddybning henvises til 
projektrapporten Mentorskab i vejled-
ning som metode til sikring af gennemfø-
relse og reduktion af frafald i ungdomsud-
dannelser, Kaiser, Nistrup og Paaske, 
VUE 2008, hvor fokus var på ung-
domsuddannelser, men i projektet blev 
afgrænset til erhvervsskole området 
inkl. SOSU-uddannelserne: 
http://www.cvumidtvest.dk/ufa/
Videncentre/vejledning/Sider/
Projekter/Projekt%
203.1/3.1Afsluttende%20rapport.pdf 

 Således fortalte vores informant fra en 
erhvervsskole i det midtjyske, at de 
havde arbejdet med et fastholdelses-
projekt inden mentorprojektet, hvor 
frafaldet faldt markant. Projektmidler-
ne til sådanne projekter bortfaldt, og 
der opstod en pulje til mentorordnin-
ger. Med indførelsen af mentorskaber-
ne blev frafaldsprocenten faldende 
men ikke så markant, som i den oven-
nævnte ordning. 

 Koudahl, P. (2005): Frafald i erhvervsud-
dannelserne – årsager og forklaringer, 
UVM temahæfte 1, http://
pub.uvm.dk/2005/frafaldsopsamling/ 

 Pedersen, Michael Svendsen, Smistrup, 
Morten, Ahrenkiel, Annegrethe og Lar-
sen, Kirsten (2006). 

 Colley (2003). 

 Honneth (2006). 

 Honneth (2003). 
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”6 belysninger af vejledning 
  – brydninger, forståelser 
     & praksis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videnscenter for Uddannelses- og Er-
hvervsvejledning – VUE – har som resul-
tat af seks udviklings- og undersøgelses-
projekter samlet en antologi med fokus 

på diskurser og forståelser af vejlednin-
gens praksisformer – en temperaturmå-
ling på vejledningen og de dilemmaer, 
modsætninger og brydninger der viser 
sig i vejledningens praksis. 

Antologien er et led i en række af publi-
kationer baseret på videncentermedarbej-
dernes resultater. 

Antologien tager i de 6 artikler fat om 6 
forskellige områder af vejledningens 
praksis. Områderne dækker vejledningen 
i hele dens bredde fra vejledning af unge 
til vejledning af voksne. På den måde 
henvender antologien sig til et bredt felt 
af vejledere, og har man brug for at ud-
fordre egen praksis, brug for et metasyn 
på egne erfaringer eller brug for perspek-
tiver på udvikling af vejledningen, så til-
byder bogen en række gode indspark til 
UU-vejlederen, gennemførselsvejlederen, 
praktikvejlederen og mentorerne m.fl. 

Anmeldelse af 
 ”6 belysninger af vejledning 
   – brydninger, forståelser & praksis” og 

  ”Den reflekterende mentor” 

 

  Marie Thodberg   afdelingsleder af grundskoledelen 
  • UU Århus • martho@aarhus.dk 

 

 

 
  Viggo Munk   leder af UU Århus • vmu@aarhus.dk 
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Samtidig skal der lyde den advarsel, at 
det ikke er en ubetinget nem bog at læse. 
Bogen vil udfordre den læser, der reflek-
terer over egen vejledningsidentitet og 
faglighed, den vil skabe brudflader og 
prikke til forståelser, og hvis man har det 
som os, vil man også blive rigtigt godt 
gammeldags irriteret over afsnit, som vir-
ker tunge og uvedkommende. 

Omvendt må man jo sige, at det netop er 
antologiens formål at sætte fokus på defi-
nitionskampe og brydninger og på den 
måde udfordre læseren til at tage stilling 
og søge ny forståelse og indsigt. På den 
måde gør bogen jo sit arbejde perfekt. 

Bogen fremtræder gedigen i et læsevær-
dig layout og med en række fine illustra-
tioner af Allan Stochholm. 

 

Praksis 

Praksisanalyserne udgør et helt centralt 
element i antologiens artikler, og det er 
også antologiens helt store styrke, at den 
på 6 forskellige områder via systematiske 
undersøgelser beskriver praksis. 

Der ydes meget vejledning af mange 
praktikere. Videnscentrets arbejde med at 
indsamle og formidle praksiserfaringer i 
en systematisk form giver læserne en 
åben invitation til at vurdere egen praksis 
mod andres praksis og på den måde få 
inspiration til forandring. 

På baggrund af 17 UU-centres praksisbe-
skrivelse beskriver artiklen 
”Identifikation af unge med særlige be-
hov for vejledning” forskellige aktørers 
formaliserede/ikke-formaliserede proce-
durer til identifikation af særlige behov, 
og forskellige måder til kategorisering af 
de unge og deres særlige behov for vejle-
ding. UU-centrenes praksis tegner et me-
get broget billede. 

Artiklen er absolut inspirerende, og er 
både i kraft af praksisbeskrivelserne og 
ved sin berøring af dilemmaet ’det særli-
ge’ som enten noget, der knyttes til perso-
nen selv, eller til den situation personen 
er i, et godt udgangspunkt for dialog i et 
hvilket som helst UU-center om, hvordan 
der arbejdes med området i praksis. Den 
kan på den måde bidrage til en øget pro-
fessionalisering af en central opgave for 
UU-erne. 

Den noget instruktive formidlingsform, 
der er valgt, gør artiklen lidt tung at læse. 

’Min mentor er min voksenven’ giver et 
tiltrængt bud på, hvad der ligger i begre-
bet mentor, og hvordan mentorskab kan 
forstås. 

Artiklen giver med udgangspunkt i en 
diskursanalyse af konkrete mentorord-
ninger i UU og på tekniske uddannelser 
(EUD og HTX) en række bud på mulige 
mentorroller, der beskriver mentorrelatio-
nen. Det er sjove og beskrivende sam-
menstillinger fra hverdagssproget, der 
giver læseren anledning til umiddelbar 
granskning af egen praksis og evt. ind- 
høstede erfaringer. 

Mentorer er en relativ ny foreteelse i vej-
ledningen, og artiklen giver god inspira- 
tion til udvikling og professionalisering 
af mentorordninger, i vejlederuddannel-
sen og for vejledere i marken. 

Mentor var i den oprindelige form en på-
lidelig ældre støtteperson. Artiklen bry-
der med denne simple forståelse af men-
torskabet og formulerer mentorskabet 
som et rum, hvor mentoren har en række 
forskellige rollemuligheder, som kan ind-
tages afhængigt af, hvad der så at sige er 
på spil i relationen mellem mentor og 
mentee. 

 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

47 

Set på den måde giver artiklen et solidt 
grundlag for inspiration til udvikling af 
og professionalisering af mentorordnin-
gerne. Men den efterlader også et kritisk 
spørgsmålet om, hvordan forholdet er 
mellem vejledning og mentorskab. Er 
mentorskab blot en ny måde at formulere 
et rum for vejledningen, der er tilpas 
uden for de lov- og bekendtgørelsessyste-
mer, den ordinære vejledning efterhån-
den er bundet op i? 

Lis Boysen og Rita Buhl sætter fokus på 
vejledningens genstandsfelt, flow og ak-
tører på feltet. Det er et ret kæmpestort 
felt de sætter fokus på, og lad det være 
sagt med det samme, det lykkes ikke til 
fulde. Praksisanalyserne begrænser sig til 
gennemførelsesvejledningen i ungdoms-
uddannelserne. Her må man så til gen-
gæld sige, at der er stof til eftertanke for 
gennemførelsessvejledere. 

Praksisfremstillingen viser, at der absolut 
er noget at tage fat på i den strategiske og 
faglige udvikling af vejledningen på ung-
domsuddannelserne. Man kan sige, at her 
viser praksisanalysen sin styrke ved at 
give en systematisk fremstilling af en 
praksis, der ellers vanskeligt lader sig 
indfange, og dermed dels en større forstå-
else af området og dels et godt udgangs-
punkt for at iværksætte et forandringsar-
bejde, som kan synes påkrævet. 

Alt dette får man, selvom artiklen som 
sådan kan virke lidt ’tynd’ i sammenlig-
ning med andre af antologiens artikler 

Jette Larsen, Rita Buhl og Morten Piil 
Hansen giver os et interessant blik ind i 
praktikværternes kompetencer i er-
hvervsuddannelserne, og det er vældig 
godt at sætte fokus på dette område. Her 
ligger helt klart et stort uopdyrket felt, 
som det er relevant at gribe fat i – ikke 
mindst set i lyset af det store frafald på 
erhvervsuddannelserne. 

Undersøgelsen ønsker at afdække, hvor-
dan ungdomsvejledning kommer til ud-
foldelse i forbindelse med den faglige op-
læring i virksomhederne. Forfatterne ana-
lyserer en række narrative interviewserier 
blandt praktikansvarlige og identificerer 
herigennem, hvilke former for vejledning 
og faglig oplæring, der finder sted, og 
hvilke kompetencer, der kræves for at 
kunne rumme begge elementer i praktik-
vejledningen. 

Artiklen rummer masser af gods for prak-
tikvejledere og for erhvervsuddannelser i 
arbejdet med at bringe karriere- 
(livskarriere-) tænkningen ind som et 
dannende element i uddannelsen. Den 
peger dernæst på dilemmaet om, hvor-
vidt vejledningen i bestræbelsen på at for-
mulere sig som en profession har nytte af 
at ’brede’ sin egen forståelse ud af, hvad 
vejledning er, og i hvilke sammenhænge 
vejledning kan foregå, eller om vejlednin-
gen er bedre tjent med skarpt at definere 
sit eget felt som forskelligt fra fx oplæring 
og opdragelse. 

I artiklen Voksne, karriereudvikling og 
vejledning sættes via gennemgang af 6 
cases fokus på de oplagte behov, voksne 
har for vejledning i løbet af deres liv. Kar-
riere forstås som den enkeltes forhold til 
arbejde i et arbejdslivsforløb. Artiklen 
kredser derfor om, hvilke karriereudfor-
dringer voksne stilles overfor, når deres 
arbejdsliv af forskellige grunde ændrer 
sig, og den voksne befinder sig en over-
gangperiode fra noget til noget andet – en 
transition. Forfatterne påpeger det dilem-
ma, at det moderne samfund fordrer livs-
lang læring og forandringsparathed, men 
at man i Danmark ikke har et reelt vok-
senvejledningstilbud. 

Det er en artikel, der klart bygger op til 
pointen om den manglende politik om 
voksenvejledning, men som i sit praksis-
læringselement for vejledere, der – på 
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trods – måtte arbejde med voksenvejled-
ning, er noget tyndbenet. 

Carla Tønder Jessing, Anette Nymann, 
Lene Poulsen og Helle Toft stiller skarpt 
på køn og ritualer i voksenvejledningen. 
Køn opfattes som en socialkonstruktion – 
køn er noget vi gør. Og med denne 
grundopfattelse undersøger forfatterne 
via analyse af en række samtaler gennem-
ført i jobcentre, om kønsstereotype opfat-
telser hos såvel vejlederen som den vej-
ledte øver indflydelse på vejledningen af 
voksne.  

De konstaterer, at kønnet er en evigt til-
stedeværende faktor i vores sproghand-
linger, når vi vejleder!? Ikke overraskende 
og heller ikke svært at nikke genkenden-
de til i de eksempler der fremdrages. Men 
det er tankevækkende, når undersøgelsen 
sætter denne modsætning ind i et større 
perspektiv. Er der en indbygget modsæt-
ning i på den ene side vejledningsprofes-
sionens kvindeligt konnoterede værdier 
som empati, aktiv lytning osv., og lovgiv-
ningens og den institutionelle rammesty-
rings mere maskulint konnoterede værdi-
er? 

Og har kønnet så betydning for den vej-
ledning om karriere og jobvalg, den en-
kelte modtager? Læs og vurder selv og 
brug anledningen til egen refleksion over 
vejleders og vejledtes køns betydning for 
vejledningen. 

 

Teori 

Artiklerne i antologien er alle bygget op 
således, at de indleder med at gøre rede 
for relevant teori, der dels skal skabe en 
forståelsesramme for det vejledningsom-
råde, der belyses, dels skabe grundlag for 
analyse af praksis. Praksis beskriver ty-
pisk en kombination af litteraturstudier 

og konkret analyse med udgangspunkt i 
kvalitative data, der er indsamlet i forbin-
delse med projekterne. 

Det er en professions styrke, at den er i 
stand til at forbinde teori og praksis på en 
sådan måde, at praksis netop kan finde 
begrundelse for handlinger og metoder i 
teorien, og at teorien så at sige kan formes 
af mødet med den levede praksis. 

Derfor er det naturligt at man, når man 
belyser praksis, kobler det med teori. I de 
konkrete projekter har forfatterne natur-
ligvis også haft brug for at understøtte 
analyserne metodisk og fagligt med hen-
visning til anvendt teori og redegøre for 
deres forståelse af teorien. 

Artiklerne repræsenterer imidlertid for-
midling af projekterne, og her kunne for-
fatterne med fordel have valgt at undlade 
de konkrete teoriafsnit. Forfatterne er 
hver især ’stærke’ nok til ikke at have 
brug for at skulle begrunde deres teori-
valg, og vil en læser vide mere om fx Su-
per kan man jo gribe til en teoribog. Poin-
ten er, at teorifremstillingerne kan virke 
som en hæmsko for læsningen af de en-
kelte artikler. Det kunne have styrket for-
midlingen, hvis teoridelen rent faktisk 
var indarbejdet mere direkte i praksisbe-
lysningerne. 

 

Refleksion 

Det er egentlig helt urimeligt at sætte sig 
til at lave en samlet anmeldelse af de 6 ret 
forskellige bidrag om vejledning i Dan-
mark, fordi artiklerne jo ikke er skrevet 
for at blive læst på én gang og i forlæn-
gelse af hinanden. Men det er så alligevel 
det, vi gør. 

Antologien udmærker sig ved at tage fat 
om centrale elementer i dansk vejledning, 
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kigge afgrænsede felter efter i sømmene, 
belyse, beskrive, syntetisere og fremstille 
et nuanceret billede af de specifikke prak-
sisfelter. Via forskellige former for under-
søgelser og interview lykkes det at få vej-
ledere til at give udtryk for, hvad de gør 
og begrunde, hvad det er, der gør, at de 
handler/vejleder, som de gør. Praksisper-
spektivet er absolut en styrke ved antolo-
gien. 

Men det er en lang fortælling at komme 
igennem, når man sætter sig for at læse 
alle 6 bidrag i rap. Og nogen steder også 
for lang, så lad være med det! Men det er 
egentlig heller ikke meningen. Antologien 
præsenterer netop forskellige temaer in-
den for vejledningen, fordi forskellige te-
maer interesserer forskellige dele af vej-
ledningsverdenen i forskellig grad. De 
vejledere, der er stærkt optaget af unge 
med særlige behov for vejledning, vil ikke 
være så optaget af voksenvejledningen 
eller praktikvejledningen og omvendt. 

Hver artikel for sig vil byde på udfordrin-
ger for læseren, sætte gang i refleksioner 
og overvejelser over egen praksis. Nogen 
vil nikke genkendende, nogen vil rykke 
sig i håret, og nogen vil opgivende lægge 
bogen fra sig igen, fordi den nemlig ikke 
er ubetinget nem at læse. 

Opfordringen lyder dog på, at man skal 
’gå til’ bogen, læse den, ’flå’ i den, lade 
sig rive med af den, og blive medtaget af 
den. Så grib den og gå i krig med de artik-
ler, der har særlig interesse. 

 

 

 

 

”Den reflekterende mentor 
  – undervisningshæfte til 
     mentorers kompetenceudvikling 
     og kvalitetsudvikling af 
     mentorordninger” 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen er en arbejdsbog, praktisk og teore-
tisk – med fokus på kvalificering og vur-
dering af mentorordninger, kompetence-
udvikling og til udvikling af den organi-
satoriske opgave, det er at etablere men-
torordninger. 

Indledningsvis opridses baggrunden for 
etablering af mentorordninger ved at ty-
deliggøre de mange formål og interesser, 
der kan være på spil – politiske og vejled-
ningsmæssige. Mentorordninger kan ha-
ve mange dagsordener … 

Bogen udmærker sig ved at tage ud-
gangspunkt i en aktuel case, som gennem 
bogen danner baggrund for teoretiske og 
praktiske perspektiver på mentorskaber. 
På denne vis bliver teorien holdt op mod 
noget meget konkret, og lægger med de 
gennemgående refleksionsspørgsmål op 
til udforskning af, hvad mentorskaber er 
for en størrelse – om end en del af spørgs-
målene forekommer meget omstændeli-
ge, hvis man sidder alene med sin læs-
ning. 
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Vi føres gennem yderst relevante per-
spektiver på mentorskabet: Mentors rolle 
og position, og mentors mulighed for at 
støtte den unges udviklingsmæssige mål 
og læreprocesser – alt sammen godt og 
grundigt med fyldige teoretiske begrun-
delser – vigtige forudsætninger for at pro-
fessionalisere og kvalificere mentorska-
ber. Oplagt og interessant for den stude-
rende – vejleder/sagsbehandler/lærer – 
eller for den organisation, der er ude efter 
det teoretiske grundlag til etablering af en 
mentorordning.  

Mere konkret er den foreslåede projekt-
model til forankring af mentorordninger i 
en organisation. Et meget brugbart bud 
på en strukturel professionalisering af 

mentorordninger, med fokus på mentors 
kontinuerlige kompetenceudvikling på et 
praktisk/logistisk grundlag i en hverdag. 

Bogen skal læses for at blive klogere på 
mentorskaber, og fordi det er nødvendigt 
– i junglen af de mange forskellige men-
torordninger – at professionalisere områ-
det og finde retningen for, hvordan vi 
etablerer mentorordninger, der støtter de 
unge i deres læring og udvikling. Og når 
nu mentorordningerne er her, skal vi na-
turligvis udvikle og professionalisere 
dem, men hvad er det lige, der adskiller 
mentoring fra vejledning? 

Samme gedigne og læseværdige layout 
med Allan Stochholms fine illustrationer 
som ovenstående antologi. 
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VUE er repræsenteret i både det nordiske 
netværk om voksenvejledning og i den 
internationale vejlederforening IAEVG – 
International Association for Educational 
and Vocational Guidance. 

 

Nordisk Netværk 
for Voksenvejledning 

Hidtil har der været to arbejdsgrupper 
om vejledning under NVL: 
”Vejledningsnetværket” og ”Effekter af 
vejledning”. De to er nu slået sammen til 
ét netværk, som arbejder videre med re-
sultaterne af arbejdsgruppernes undersø-
gelser: En undersøgelse af effekterne af 

vejledning i de nordiske lande, og en 
kortlægning af vejlederuddannelserne i 
de nordiske lande med fokus på emnet 
arbejdslivs- og arbejdsmarkedsforhold. 

Netværket planlægger at gennemføre et 
sammenlignende studium i 2010 af kvali-
tetssikring af voksenvejledning og imple-
mentering heraf i vejlederuddannelserne. 
Arbejdet tænkes at munde ud i anbefalin-
ger om vejledning af især kortuddannede 
voksne. Målgruppen er beslutningstage-
re, vejledere og vejlederuddannere. 

Netværket er desuden repræsenteret ved 
flere nordiske og internationale konferen-
cer om vejledning. 

Om Nordisk Netværk 
 for Voksenvejledning 
  og IAEVG 
 

  Carla Tønder Jessing   videncenterleder 
  • VUE i VIA UC • ctj@viauc.dk 

http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
mailto:ctj@viauc.dk�
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Medlemmer af 
Voksenvejledningsnetværket er 

 Anna Sigurdardóttir 
Islands Universitet • Island 

 Peter Plant 
DPU • Danmark 

 Tomas Mjörnheden 
Vuxenutbildningen i Göteborg • Sverige 

 Gudbjörg Vilhjalmsdóttir 
Islands Universitet • Island 

 Raimo Vuorinen 
Jyväskylä Universitet • Finland 

 Mette Werner Rasmussen 
Jobcenter København • Danmark 

 Johannes Jensen 
Center for Vejledning i Grønland 

 Bente Sögaard 
Vox • Norge 

 Carla Tønder Jessing 
VUE • Danmark 

 Kai Koivumäki 
Närings- och Arbetsministeriet • Finland 

 Ann-Christine Ringström 
Malmö Högskola • Sverige 

Koordinator er: 
Ingrid Rönnow • ingrid.ronnow@vsy.fi 

Se desuden: 
Voksenvejledningsnetværket under NVL 
– Vuxenvägledningsnätverket 

IAEVG 

Den internationale forening for uddan-
nelses- og erhvervsvejledning har som 
formål at arbejde for, at borgere kan få 
den vejledning og rådgivning, de har be-
hov for, fra kompetente og uddannede 
vejledere, og at arbejde for kvalitetsstan-
darder for vejledningsydelser, uddannel-
se af vejledere, evaluering af og forskning 
i vejledning, og udvikling af nationale 
vejledningspolitikker. 

Foreningen har vedtaget deklarationer 
herom, herunder “IAEVG Ethical Stan-
dards”, ”Declaration of Counsellor Quali-
fication Standards”, “The Paris 2001 
IAEVG Declaration on Educational and 
Vocational Guidance” og “International 
Competencies for Educational and Voca-
tional Guidance Practitioners”. 

Foreningen udgiver desuden 
“International Journal for Educational 
and Vocational Guidance” 3 gange årligt 
og en årlig rapport. 

Endelig afholder IAEVG én eller flere 
konferencer hvert år. I 2009 er det den 3.- 
6. juni i Jyväskylä, Finland, og den 19.- 21. 
November i Wellington, New Zealand.  

Se desuden: 
International Association for Educational 
and Vocational Guidance: IAEVG 

Carla Tønder Jessing er fra 2009 udpeget 
af FUE som national correspondent for 
Danmark i IAEVG. 

mailto:ingrid.ronnow@vsy.fi�
http://www.nordvux.net/page/580/vagledning.htm�
http://www.nordvux.net/page/580/vagledning.htm�
http://www.nordvux.net/page/580/vagledning.htm�
http://www.nordvux.net/page/580/vagledning.htm�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�
http://www.iaevg.org/IAEVG/�

