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Vejlederrollen på FGU 
Når nu alle skal være vejledere, hvad skal vejlederne så? 
 

Af: Trine Lippert1  og Marianne Tolstrup2  

 

Vejledning på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er, ifølge lovgivningen, en tværfaglig opgave 
for alle de professionelle i organisationen. Med afsæt i dette er det op til den enkelte FGU-institution 
at beslutte, om der skal være professionelle vejledere ansat, og hvilke arbejdsopgaver de skal løse. I 
denne artikel vil vi vise, at professionelle vejledere er vigtige aktører i løsningen af FGU-opgaven, og 
vi giver et bud på, hvordan professionelle vejlederes kompetencer kan komme i spil, så de på bedste 
vis understøtter formålet for FGU.  
 

Artiklen er opdelt i tre afsnit. Der indledes med et 
kort indledende afsnit, hvor rammerne for 
vejledning i FGU opridses. Dernæst kommer et 
teoriafsnit, hvor vejledningen i FGU sættes i 
relation til teorien om udvikling af 
karrierekompetencer, og hvor vejledningen sættes 
ind i en historisk forståelse. Afslutningsvist 
inddrages samskabende vejledning som en 
teoretisk tilgang til vejledning, der understøtter 
udvikling af handlekompetence hos eleverne. 
Endelig gives der i tredje afsnit et bud på en model, 
der giver overblik over professionelle vejlederes 
opgaver ind i FGU. Modellen beskrives bl.a. via 
cases. Slutteligt gives ideer til vejledningsteamets 
fælles drøftelser. 

Hvad er FGU? 
Den nye Forberedende Grunduddannelse er 
opstået med afsæt i aftalen fra 2017:  Bedre vej til 
uddannelse og job. (Undervisningsministeriet, 
2017) Aftalen baserede sig på en ny politisk 
målsætning, der betyder, at alle 25 -årige skal have 
                                                            

1 Cand. pæd. i generel pædagogik, lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL. Underviser bl.a. på 
diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs og karrierevejledning og er konsulent og underviser på kompetenceudviklingsforløb på 
flere FGU´er.  
 
2 Cand. pæd. i almen pædagogik, KA i anvendt psykologi, Master i positiv psykologi og lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen 
Pædagogik & Læring på UCL. Underviser bl.a. på diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs og karrierevejledning. Underviser samt 
konsulent på flere skoleudviklingsprojektet bl.a. Videre med professionelle læringsfællesskaber og Målrettede inkluderende 
læringsmiljøer. 

gennemført en uddannelse, være i uddannelse 
eller i beskæftigelse. Uddannelsens målgruppe er 
derfor unge, der ikke umiddelbart kan komme ind 
på en ungdomsuddannelse, eller kan komme i 
arbejde. Der er også dannelsesmæssige mål med 
FGU uddannelsen. Eleverne skal udvikle deres 
selvstændighed samt deres sociale og personlige 
kompetencer, ligesom de skal udvikle deres 
demokratiske dannelse og samfundsengagement 
(Bekendtgørelse af lov om forberedende 
grunduddannelse)  

Rammerne for vejledning i FGU  
Hverken i FGU-lovgivningen (Bekendtgørelse af lov 
om forberedende grunduddannelse) eller vejled-
ningen (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 
2020) hertil peges der tydeligt på, hvordan vejled-
ningen forventes udmøntet. Vejledning som op-
gave beskrives i Vejledningen til loven (Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet, 2020), men det præ-
ciseres ikke specifikt, af hvem eller hvordan vejled-
ning skal udøves. 
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Der er i FGU opstillet 15 didaktiske principper, som 
beskriver det didaktiske grundlag, som FGU skal stå 
på (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, 2021). Et af de didaktiske prin-
cipper hedder Afklaring og vejledning. I dette be-
skrives vejledningen således: 

“Vejledning kan antage mange forskel-
lige former fra den formaliserede ud-
dannelses- og karrierevejledning til en 
mere coachende rolle i undervisningen, 
og den kan have karakter af en åben og 
faciliterende dialog såvel som en mere 
guidende og vejvisende samtale” 

 (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet, 2021) 

Lovgivning og vejledninger til én bestemt vejled-
ningsforståelse, men vejledningen skal understøtte 
FGUs overordnede målsætning, der både handler 
om at få eleverne i uddannelse eller arbejde og om 
udvikling af elevens dannelses og samfundsenga-
gement, forstået som Tønnesvangs handlekompe-
tencebegreb (Tønnesvang, 2002).  

Nedenfor sættes vejledningen i relation til teorier 
om udvikling af karrierekompetencer, og vejlednin-
gen sættes ind i en historisk forståelse.  

Karrierevejledning og karrierelæring 
Der er i Danmark i tiden et øget fokus på unges ud-
vikling af karrierekompetencer gennem karrierelæ-
ringsforløb og den deraf følgende karrierevejled-
ning (Law, 1999, 2001; Lippert & Tolstrup, 2020; 
Thomsen, 2014). Dette fokus skal ses i lyset af sam-
fundsudviklingen, hvor fænomenet mobication er 
højaktuelt (Pedersen, 2014). Begrebet sætter fokus 
på at sikre arbejdskraftens mobilitet og uddan-
nelse. Omstillingsparathed og valgkompetencer er 
afgørende i dette perspektiv. Dette ændrer fokus 
fra en ensidig fokusering, på at de unge skal fore-
tage valg, til at der også er opmærksomhed på de 
læreprocesser, der gør, at de unge reflekterer over 
mulige valg, da disse skal foretages hele livet. Dette 

indebærer bl.a. overvejelser over værdier, selv- og 
omverdenskendskab (Skovhus, 2018, s. 78ff). 

Både i grundskolen (Børne- og Undervisningsmini-
steriet, 2018) og på de gymnasiale uddannelser 
(Lund m.fl., 2020) er der i dag krav om, at eleverne 
skal udvikle deres karrierekompetencer. Hos FGU 
anbefales det i vejledningen til det didaktiske prin-
cip Afklaring og vejledning, at man også her arbej-
der ud fra karrierelæringsprincipperne.  

Da et af målene for oprettelsen af FGU er at få ele-
verne videre enten i uddannelse eller arbejde, kan 
man sige, at hele FGU er et langt karrierelærings-
forløb samtidig med, at der også er tale om et ud-
dannelsestilbud med de deraf følgende elementer 
såsom læreplaner, eksamenskrav m.v. Opgaven 
består således i, at få de to dele til at spille sammen 
mest optimalt. 

Ifølge den engelske karrierelæringsteoretiker Bill 
Law (Law, 2001) skal man ikke kun tale om karrie-
revejledning, men også om karrierelæring som en 
progressiv proces. Der sættes hermed fokus på, 
hvordan man udvikler karrierekompetencer. Bill 
Law opstiller fire taksonomiske trin i udviklingen af 
karrierekompetencer 

 
Taksonomiske trin 

 i udviklingen af karrierekompetencer 

 1. at opdage 

 2. at undersøge 

 3. at fokusere 

 4. at forstå 

(Law, 2001, s. 20f) 

Disse taksonomiske trin kan man arbejde med for 
at sikre, at der er et læringsfokus i arbejdet med 
udviklingen af karrierekompetencer. Der er altså 
tale om refleksive processer, hvor man over tid for-
holder sig til de oplevelser og erfaringer, man får. 
Opgaven med at understøtte elevernes udvikling af 
karrierekompetencer er et fælles ansvar mellem 
vejledere og undervisere. 
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Dette understøttes i det didaktiske princip Afkla-
ring og vejledning (Undervisningsministeriet, Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet, 2021), som vi 
så ovenfor hvor det præciseres, at vejledning kan 
foregå både i og uden for undervisning, som er-
hvervsvejledning og som mere coachende samta-
ler.  

Uddelegeret vejledning 
Der stilles ikke i vejledningen til loven (Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet, 2020) og i bekendtgørel-
sen særlige kvalifikationskrav til de personer, der 
varetager vejledningsopgaver i FGU (Bekendtgø-
relse af lov om forberedende grunduddannelse). 
På trods af dette har de fleste FGU-institutioner 
valgt at have vejledere ansat. Disse udøver vejled-
ning parallelt og sammen med de andre ansatte. At 
vejledningsopgaverne er fordelt ud på undervisere 
og vejledere, og vejledningen således kan ses som 
uddelegeret vejledning, er ikke et ukendt fæno-
men. Dette ses både i Irland, New Zealand og 
Norge (Kompetanse Norge, 2021; Ministry of edu-
cation, 2020; National Centre for Guidance in Edu-
cation, 2017). I Danmark har denne form været 
gældende i grundskolen siden 2014. Tilgangen vi-
ser sig ikke uproblematisk (Mariager-Anderson 
m.fl., 2020), og erfaringerne viser, at det kræver 
kompetenceudvikling af lærerne og fastholdelse af 
vejlederfunktionen hos en vejleder, for at det lyk-
kes. Uddelegeret vejledning kræver altså en særlig 
opmærksomhed.  

Vejledningsforståelser 
Vejledning, at lede på vej, kan opstilles i et konti-
nuum med yderpunkterne vejvisning og vejsøgning 
(Hermansen m.fl., 2013).  

  

Vejvisning har fokus på en behavioristisk forståelse af 
vejledning, hvor den vejledte rådgives, vises vej. 

Vejsøgning henviser til de vejledningsformer, hvor der 
arbejdes med at få den vejledte til at reflektere og selv 
tage stilling - ikke dirigerende vejledning.  
  

Både det vejvisende og det vejsøgende perspektiv 
på vejledningen ses i FGUs didaktiske princip afkla-
ring og vejledning, og vi ser her bredden i opfattel-
sen af begrebet, som det kommer til udtryk i policy 
papirerne omkring FGU. Hvis eleverne skal udvikle 
deres karrierekompetencer, er det dog afgørende, 
at der arbejdes hen imod og med den vejsøgende 
vejledningsform. Refleksionen er i fokus med hen-
blik på udvikling af handlekompetence (Tønne-
svang, 2002). Dvs. udvikling af elevens demokrati-
ske dannelse og samfundsmæssige engagement, 
som det også fremgår af FGUs formålstekst. 

Vejledningshistorisk har der indtil omkring 2010 
været stort fokus på vejledning som en aktivitet, 
der foregår mellem en vejleder og en vejledt. Inspi-
rationen til denne tilgang stammer fra den ameri-
kanske psykolog Rogers (1902-1987), der står bag 
humanistiske tilgang, den personcentrerede vej-
ledningsform, hvor der er fokus på den vejledtes 
egen bearbejdning af en problemstilling støttet af 
en vejleders spørgsmål (Løve, 2012). I de senere år 
er der kommet en øget fokus på mere kollektive 
vejledningsformer (Thomsen m.fl., 2013). Dette 
skal ses i lyset af den opmærksomhed, socialkon-
struktionistiske og systemisk tænkning har fået i 
forståelsen af læring. Gruppevejledning og vejled-
ning i fællesskaber anses nu som gode og supple-
rende vejledningsformer til den mere individualise-
rede vejledning (Mariager-Anderson m.fl., 2020). 

Samskabende vejledning 
Der ligger en kraftig styring i oprettelsen af FGU 
som en ny ungdomsuddannelse. Målet er, at alle 
unge enten skal i uddannelse eller arbejde. Den 
kraftige udefrakommende styring kan betyde, at 
man som professionel i FGU føler et stort pres for 
at leve op til målet og i lyset af dette kommer til at 
udøve vejvisning, altså styre og give gode råd. 
Dette er imidlertid, i mange tilfælde, uhensigts-
mæssigt, da man i FGU, som tidligere nævnt, også 
skal arbejde med mere dannelsesmæssige mål, der 
taler om udvikling af handlekompetente borgere, 
der kan agere i et demokratisk samfund.  
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Når man i vejledningen skal arbejde med at skabe 
både faglig og personlig udvikling og støtte den vej-
ledte i at udvikle handlekompetence, er det afgø-
rende, at vejledning foregår som vejsøgende og 
samskabende. Samskabelse defineres af Tortzen 
således 

”når offentlige aktører og borgere sam-
arbejder om at udnytte alle parters akti-
ver, ressourcer og bidrag bedre for at 
opnå empowerment, større effektivitet 
og bedre resultater” 

(Tortzen, 2019, s. 58) 

Som professionel må man arbejde aktivt på, at ele-
verne får mulighed for at være samskabende. Det 
er i denne forbindelse vigtigt, at eleven får handle-
muligheder i vejledningen, at han bliver positione-
ret som handlende og initiativtagende. Ifølge den 
franske filosof Foucault (Brinkkjær & Høyen, 2011) 
er enhver relation en magtrelation. Der er ikke tale 
om at have ’magt over’ men om at have ’magt til’. 
Magt er produktiv og producerer handlemulighe-
der og positioner.  Og her med fokus på at give ele-
verne magt til at handle. Dette kalder på facilitering 
af samarbejdet og på tydelighed og gennemsigtig-
hed i hele vejledningsprocessen (Tolstrup, 2021).  

Vi har nu skitseret forskellige vejledningsforståel-
ser og vist, at samskabelse og vejsøgning er begre-
ber, som matcher hensigten og opgaverne, der lig-
ger i vejledningsrollen i FGU-regi. 

FGU vejledernes opgaver 
Når vejledernes opgaver ikke er lovgivningsfastsat, 
og vejledning er et fælles anliggende i FGU-institu-
tionerne, hvad er det så for opgaver, man som vej-
leder skal udføre? Vi har udarbejdet en model over 
vejledernes opgaver, der kan anses som en oversigt 
over de opgaver og samarbejdsrelationer, man 

                                                            

3 Modellen er blevet til med baggrund i kompetenceudviklings-
forløb med vejledere i FGU Syd- og Midtfyn og FGU Fyn. Vi skyl-
der jer alle stor tak for god inspiration og gode diskussioner. 

som vejleder skal indgå i. Modellen er vist nedenfor 
og er en matrix opdelt i opgaver, hvor vejlederne 
enten er i direkte kontakt med eleverne (felt 3 og 
4) og i opgaver, hvor der arbejdes på et organisato-
risk niveau (felt 1 og 2). 

Opgaverne er endvidere inddelt i felter, alt efter 
om der er fokus på det individuelle, det fælles og 
organisationen eller elever.       

                        Matrix over vejlederspændet på FGU3 

Opgaver, der varetages i de enkelte felter, uddyber 
vi herunder. 

 
Vejlederen som netværksarbejder 
Vejlederen samarbejder med interne såvel som eks-
terne parter med og omkring den enkelte elev og den-
nes forløbsplan og udfører administrativt arbejde i rela-
tion til eleven.  
 
Vejlederen som katalysator 
Her arbejdes der mere generelt om og med eleverne. 
Her samarbejdes der fx med kolleger om indsatser, her 
udføres netværksarbejde fx med KUI (den kommunale 
unge indsats), og her udføres administrativt arbejde 
med et mere fælles fokus. 
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Vejlederen som beskytter  
I dette felt vil der typisk foregå individuelle samtaler 
med en elev. 
 
Vejlederen som facilitator  
Her gennemføres kollektive vejledningsformer, kollektiv 
vejledning, vejledning i fællesskaber eller i grupper. 
 

 

De enkelte vejledningsopgaver kan kategoriseres i 
de fire felter, men de er i praksis afhængige af hin-
anden. En samtale med en elev (i felt 3) kan fx føre 
til møde med KUI (felt 1) og samarbejde med kon-
taktlæreren (felt 2) eller invitation til gruppevejled-
ning (felt 4). Herunder vil vi præsentere cases, som 
skal illustrere felterne, hvorefter vi reflekterer over 
cases og felter i relation til vejledningsteori. 

Felt 1 – Vejlederen som netværksarbejder  
Vi eksemplificerer modellens første felt, som 
spænder mellem det individuelle og organisatio-
nen vha. en case om en elev, som går på køkkenlin-
jen.  

Achmed går pt. på køkkenlinjen men har i længere 
tid haft et ønske om at komme over på autolinjen. 
Han har fået lov at være med på en prøvepraktik. 
Susanne, der er vejleder for Achmed, har indkaldt 
linjelærerne fra både køkken og auto samt en vej-
leder fra KUI til et evaluerende møde sammen med 
Achmed. Susanne sørger for at sætte sig, så hun er 
tæt på Achmed og kan se hans ansigtsudtryk. Hun 
byder velkommen til mødet og præsenterer en 
dagsorden, som er printet ud til alle. Susanne star-
ter derefter med at spørge Achmed, hvad han 
gerne vil have ud af mødet. Achmed mumler noget 
uhørligt. Hun beder ham så fortælle, hvordan han 
har oplevet det at være på autolinjen. Achmed for-
tæller, at han synes, det var okay, og at han kender 
mange derovre. Hun beder derefter autolinje lære-
ren om kort at fortælle hans oplevelse af praktik-
ken med fokus på det, der fungerede. Efterføl-
gende beder hun Achmed om at kommentere på 
det, der blev sagt. Køkkenlæreren bryder ind og 
kommenterer det, autolæreren har sagt. Susanne 

beder venligt køkkenlæreren om at vente, til Ach-
med har sagt det, han vil. Achmed kommenterer 
det sagte. Susanne skriver løbende hovedpunk-
terne op, som deltagerne kommer frem med. Su-
sanne sørger hele tiden for, at Achmed er med i 
samtalen, og at hans ønsker tydeliggøres.  

Refleksioner over casen i felt 1 
Susanne tager i casen den faciliterende rolle på sig. 
Hun arbejder i sin facilitering på, at Achmed kan 
være så samskabende som det er muligt. Hun ar-
bejder aktivt for at positionere Achmed som aktiv 
og medansvarlig. Hun styrer de professionelles ta-
lestrøm, så Achmed ikke “køres over” af velme-
nende lærere og vejledere. Men Susanne er ikke 
kun facilitator. Hun har i denne slags samarbejder 
en koordinerende rolle, hvor hun skaber sammen-
hæng i de forskellige vinkler, der er repræsenteret 
omkring bordet, ligesom hun har Achmeds over-
ordnede mål med sit FGU-forløb for øje. Denne ko-
ordinerende funktion er særdeles vigtig i det nye 
FGU. Den professionelle vejleder i FGU må, som 
(Nordentoft, 2014) udtrykker det i dette felt, gribe 
taktstokken og invitere til tværfaglige dialoger, 
hvor forhold, som har betydning for de vejledtes 
trivsel og mål, adresseres. Vejlederen, som er tæt 
på den vejledningsfaglige opgave, må med stort 
engagement og problemløsningskompetence ud-
vise stor lydhørhed i mødet med både de unge men 
i lige så stor grad kollegerne, der i fællesskab skal 
vise og søge veje i samarbejde med den unge på vej 
mod uddannelse og eller job. 

Også Thomsen og UU Danmark (2017) pointerer 
disse kompetencer som særlige vejlederkompe-
tencer, man som professionel vejleder bør be-
sidde. De formulerer det således: 

”Vejledernes særlige faglighed er vare-
tagelse af udsatte unges interesser i rol-
len som kontaktperson til og tovholder i 
et tværfagligt samarbejde”  

(Thomsen & UU Danmark, 2017) 
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Ifølge Aftalen om bedre veje til uddannelse og job 
(Undervisningsministeriet, 2017) skal de unge på 
FGU opleve sammenhængende, målrettede forløb 
med klar progression. Redskaber til dette er bl.a. 
elevens forløbsplan. Men der står ikke noget om i 
aftalen, hvordan det sikres, at der skabes sammen-
hæng. Vi ser vejlederne som en oplagt faggruppe 
til at påtage sig opgaven med at være koordine-
rende og understøttende i det tværgående samar-
bejde om elevens forløbsplan, hvor eleven ses som 
den vigtigste samarbejdspartner. Målet er, at for-
løbsplanen bliver det fælles omdrejningspunkt for 
elevens læring og udvikling. Som en vejleder fra vo-
res konsulentopgaver på FGU Syd- og Midtfyn po-
interer, er samarbejdet med KUI afgørende for at 
kunne lykkes med at støtte de unge på FGU. 

”KUIs måde at opfatte os på er vigtig. 
Hvis der er mange forskellige, der ringer 
til KUI om den samme sag, går der kuk i 
omverdenens syn på os” 

Vejlederne har i dette felt en vigtig opgave, da de 
ser på elevens samlede mål, hvor faglærere natur-
ligt nok vil have mest fokus på de mål, der knytter 
sig til deres fagområde. Vejlederne skal altså for-
midle et helhedssyn på elevens udvikling og under-
støtte sammentænkning og samarbejde. Samtidig 
skal vejlederne sikre, at man i så stor grad, som det 
er muligt i forhold til den enkelte, arbejder vejs-
øgende og understøtter elevens refleksioner og 
undersøgelser af egne erfaringer, elementer, der 
er afgørende, hvis eleven skal udvikle sine karriere-
kompetencer. Som en anden vejleder fra vores 
konsulentarbejde på FGU Syd- og Midtfyn udtryk-
ker det, så handler det om at have et helikopteper-
sepktiv: 

“Vi prøver at tage et helikopterblik på 
eleven og situationen. Nu er du placeret 
i køkkenet, men det er ikke sikkert, at det 
er køkkenvejen du skal gå. Måske drøm-
mer du om at blive socialrådgiver” 

For at den koordinerende rolle skal fungere, skal 
der være konsensus i organisationen om, at vejle-
derne har denne opgave, og snitfladerne til kon-
taktlærernes opgaver skal afklares. Det er ligeledes 
vigtigt, at der er en forståelse af, at eleverne er al-
les elever. Forstået således, at man som kontaktlæ-
rer eller vejleder ikke har en opfattelse af eleverne 
som “mine”, som de andre helst skal “holde sig 
fra”.  

Felt 2 – Vejlederen som katalysator 
Vi eksemplificerer modellens andet felt i spændet 
mellem det fælles og organisationen vha. en case 
om dialogen i et teammøde. 

Vi er til teammøde. Det ene punkt på dagsordenen 
er planlægning af et tværfagligt projekt, hvor der er 
fokus på helhedsorienteret undervisning. Der kom-
mer mange spændende ideer på bordet til kon-
krete samarbejdsideer. Vejlederen beder om tale-
tid og minder teamet om vigtigheden af, at der ind-
tænkes forskellige karriereorienterede refleksions-
rum og - opgaver i forløbet. Hun kommer med kon-
krete ideer til, hvordan der kan arbejdes aktivt med 
udvikling af elevernes karrierekompetencer. Linje-
læreren fra trælinjen udtrykker usikkerhed angå-
ende, hvordan han kan gribe opgaven an, og det 
aftales, at vejlederen skal indgå i et co-teachingfor-
løb sammen med linjelærerne ugen efter. I et an-
det punkt, elevevaluering, gennemgås eleverne 
kort. Det viser sig, at en del af eleverne har proble-
mer med fremmøde. Vejlederen foreslår, at hun 
planlægger en gruppevejledning med fokus på mo-
tivation for uddannelse. Det aftales, at dansklære-
ren skal indgå i et co-teachende gruppeforløb, så 
der kan følges op i faget sideløbende med.  

Refleksioner over casen i felt 2 
Som vi forsøger at vise med casen ovenfor, kan 
samarbejdsformen co-teaching danne ramme om 
samarbejdet. Co-teaching kan endvidere være 
rammen om udvikling af de professionelles vejle-
derkompetencer, hvilket der er behov for, når der 
arbejdes med uddelegeret vejledning. 
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Denne samarbejdsform defineres, som når en læ-
rer med specialviden og en almen lærer underviser 
en klasse sammen (Hansen m.fl., 2014). Vejlederen 
bliver her “speciallæreren”, der bringer sin særlige 
viden om udvikling af karrierekompetencer i spil i 
samarbejdet med kolleger. For at der er tale om co-
teaching, skal man forberede, gennemføre og eva-
luere undervisningen sammen.  

Hvis vejlederne skal lykkes med deres opgaver som 
ressourcepersoner over for kolleger, kræver det en 
ledelsesmæssig understøttelse. Man kan tale om 
tre ledelsesmåder (Bjerg & Bjergkilde, 2016) Le-
delse af, gennem og omkring vejlederne. 

Ledelse af vejlederne 
Her handler det om at sætte rammerne for vejledernes 
arbejde. Hvilke vejledningsopgaver skal varetages, og 
hvilken tidsramme er der til dette? Ledelsen skal også 
sparre med vejlederne om løsningen af deres opgaver, 
og evaluere disse sammen med vejlederne. Der kan også 
ligge en ledelsesmæssig opgave i at fastholde vejlederne 
i opgaver, som de måske oplever som nye og udfor-
drende, fx opgaven som ressourceperson, og under-
støtte vejledernes professionsforståelse, så de ser de 
nye funktioner som en del af deres opgavevaretagelse. 
 
Ledelse gennem vejlederne 
Her ligger vejledernes opgavevaretagelse både på det 
individuelle niveau med eleverne og på det organisato-
riske niveau, jvf. det ovenstående. Der skal være en ty-
delig dialog mellem ledere og vejledere om opgaverne, 
og hvad disse kræver, så der arbejdes i samme retning. 
Ledelsen skal sørge for, at det er muligt for vejlederne 
at gennemføre opgaverne.  
 
Ledelse omkring vejlederne 
Her er det ledelsens opgave at skabe legitimitet i orga-
nisationen, så vejlederne kan løse deres opgaver. Tyde-
lig kommunikation og løbende italesættelse er redska-
ber til dette.  
 

 

Nødvendigheden af at arbejde med dette felt for-
muleres her af en vejleder fra vores kompetence-
udviklingsforløb på FGU Syd- og Midtfyn:  

“Tænkningen, om at vejlederen er en 
meget individuel person nede i nogle 
små fællesskaber, dur ikke. Vi skal have 
fokus på det brede perspektiv. Rollen er 
ikke kun at være personlig vejleder, det 
er at binde tingene sammen” 

Der er altså i felt 2 særlig opmærksomhed på vejle-
dernes mere generelle opgaver ind i FGU-organisa-
tionen. FGU er oprettet med den hensigt at opti-
mere uddannelsestilbuddet til de svageste unge, 
og vi ser, at der arbejdes med udvikling af professi-
onalisering via forskellige ressourcefunktioner som 
fx ordblindevejledere og teamkoordinatorer, og 
det giver rigtig god mening også at se på vejlederne 
i denne optik. Udvikling af elevernes karrierekom-
petencer er målet med FGU-uddannelsen, og det 
er i den sammenhæng, vejlederne kan fungere som 
ressourcepersoner. Ser man vejledernes opgaver i 
denne optik, viser der sig både muligheder og ud-
fordringer. Vejlederne skal indgå i skolernes praksis 
med en anderledes organisatorisk forpligtelse, hvil-
ket kan betyde forandringer i relationerne til kolle-
gerne, og at opgaverne skal genforhandles og ny-
tænkes (Nordentoft, 2014). Vejlederne skal på den 
ene side positioneres som organisatoriske mellem-
mænd, der kan udføre distribueret ledelse og på 
den anden side kunne gøre sig tilkoblingsmulige. 
De skal have stor forståelse for kollegernes opga-
ver, og også være dem, der kan udfordre dem på 
måden, de udfører opgaverne på. (Boye Andersen 
& Brandt, 2016) 

Som en del af vores konsulentopgaver på FGU op-
lever vi, at vejlederne har stor opmærksomhed på 
dette. En vejleder har udtrykt det således 

“ Vi skal møde vores kolleger forskelligt, 
da de er forskellige som mennesker” 

En anden vejlederudtrykker det således:  

“ Vi skal sparre med vores kolleger om 
deres vejlederrolle, jeg oplever nogle 
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gange, at de er for servicerende, for me-
get mor eller far, der skal jeg hjælpe dem 
med at kunne give slip. Vi har nogle gode 
kolleger, og jeg synes, vi kan sige rigtigt 
meget til dem, men det kommer jo også 
an på, hvordan jeg siger det. Jeg starter 
jo ikke med at sige, at det, de gør, er helt 
forkert” 

Felt 3 – Vejlederen som beskytter 
Vi eksemplificerer modellens tredje felt, som fav-
ner det individuelle med fokus på eleven, vha. en 
case, der viser relationens betydning i vejlednings-
situationen.  

Foran vejlederens dør venter Mia. Hun har længe 
gerne ville tale med vejlederen. Flere af hendes læ-
rere har gentagne gange opfordret hende til at op-
søge vejlederen. Døren går op, og vejlederen byder 
hende varmt velkommen. De bløde stole og de fri-
ske blomster i vasen på bordet skaber rammen om 
et rart sted til en samtalen. Mia er meget udfor-
dret, da hendes mor er uhelbredelig syg, og hun ta-
ger derfor vare på hendes to yngre søstre på otte 
og 12 år. Mia så ellers muligheden for skolen som 
hendes fristed, hvor hun kunne koncentrere sig om 
sit liv og sine drømme. Men hverdagen blev en an-
den. Hun sørger for, at de små kommer i skole til 
tiden, men når oftest selv først at komme til anden 
time. Hun får ikke forberedt sig, som hun gerne 
ville, der er så meget med søstrene og ikke mindst 
moderen. Vejlederen formår i samtalen at skabe en 
tryg relation, hvor Mia får lov til at fortælle sin hi-
storie. Vejlederen er primært lyttende og spørger 
kun ind for at understøtte Mia i hendes fortælling.   

Refleksioner over casen i felt 3 
Casen illustrerer en eksklusiv én til én relation, som 
i vejledningen har domineret gennem flere årtier 
og som positionerer vejlederen på sit kontor med 
afsæt i individorienterede vejledningsmetoder og 
tilgange (Plant, 2009). Det er ofte også det, vejle-

dere fremhæver som behovet. En vejleder fra vo-
res kompetenceforløb på FGU udtrykker det såle-
des:  

”Vi mangler et sted, hvor der også kan 
være noget ro i denne her samtale. De 
unge har rigeligt rod i deres hoveder. ... 
”At have en stol med et armlæn vil være 
godt for eleven. Et trygt rum [hvor] sce-
nen er sat...”.   

De unge i FGU er ofte udfordret på forskellige pa-
rametre, både fagligt, personligt og socialt. Om det 
er det ene eller det andet eller flere ting på samme 
tid kalder på en ramme, hvor det er legitimt at hen-
vende sig. Det kan være uhensigtsmæssigt og tillige 
forstyrrende, hvis det flyder over i den fælles 
ramme, hvor lærere hverken har tid eller forudsæt-
ninger for at rumme den enkelte. Derfor henvises 
de unge ofte til vejledere, når noget bliver for stort 
og uoverskueligt. Vejlederens kontor, som frem-
skrives i casen, inviterer til en samtale, hvor per-
sonfølsomme temaer kan bringes i spil, hvor den 
vejledte bliver mødt af en professionel vejleder, 
der er i stand til at lytte og ofte også efter det det 
uforudsete, det ukendte og det uforudsigelige (Lar-
sen, 2012)  

Den professionelle vejleder må blot være opmærk-
som på, at denne eksklusive én-til-én relation, som 
historisk trækker på den humanistisk psykologi (fx 
Rogers klientcentrede tilgang), kan have slagside 
mod en terapeutisk diskurs, hvor selvrealisering og 
selvudvikling bliver normative mål for vejlednin-
gen, hvilket kan resultere i, at fokus på de konkrete 
problemer med fx mangel på job/udd. i vejlednin-
gen flyttes til at handle om den enkeltes selvreali-
sering og vejledtes eget ansvar for problemerne 
(Thomsen, 2009). 

I den individuelle vejledning inviteres de særligt 
sårbare ind i et rum med fokus på nærvær, tryghed 
og tillid med henblik på at hjælpe den enkelte unge 
videre. 
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Videre kan forstås internt i skoleregi med henblik 
på vejvisende eller vejsøgende strategier til at 
håndtere de konkrete udfordringer i undervisnin-
gen og/eller i relation til andre elever. Videre kan 
også betyde, at vejledere trækker på tværprofessi-
onelle samarbejdsrelationer, som den aktuelle ud-
fordring nødvendigvis kalder på fx socialrådgiver el-
ler en form for “hjemmevejleder”.  

Vejlederens gode forudsætninger for at skabe rela-
tion betones ofte særligt i den individuelle vejled-
ning. Den nære relation synes for mange vejledere 
og lærere at være bærende i den individuelle sam-
tale og fremhæves af en af vejlederne på FGU Syd- 
og Midtfyn som ’det store hjerte’: 

“Hvor er det godt, at eleverne møder læ-
rere, der har store hjerter. Min erfaring 
er, at det måske er første gang, de gør 
det”. 

Både praksis og forskning er enige i, at relationen 
er betydningsfuld og må være en forudsætning for, 
at både vejledere og lærere kan skabe grundlag for 
selvforvaltning (UVM & Jørgensen, 2018). Risikoen 
kan være, at de ‘store hjerter’ tager over og fast-
holder en overvejende vejvisende form, som den 
unge enten ‘køber’ for at understøtte relation, eller 
fordi vejlederen ikke formår at skabe afsæt for den 
unge selvforvaltning i en mere vejsøgende form.  

Vejledning alene med afsæt i ’det store hjerte’ kan 
gå hen og være barriereskabende for vejledtes mu-
lighedshorisont, en horisont den professionelle 
vejleder er optaget af at udvide og udfordre. En 
proces som understøttes af kvalificeret karrierelæ-
ring, som ikke alene foregår i det individuelle sam-
talerum men kalder på vejleders evne til at udføre 
både individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning og 
at veksle mellem ekspert- og facilitatorrolle (Thom-
sen & UU Danmark, 2017). 

Feltet for den individuelle vejledning bliver derfor 
nødvendig i samspil med bl.a. felt ét, som kalder på 
vejlederens forudsætning for at facilitere net-
værkssamarbejdet, som i højere grad har det fælles 

i sigte. Man skal som vejleder sikre, at det, der ar-
bejdes med i dette felt, efterfølgende indskrives i 
elevens forløbsplan for at sikre sammenhæng i de 
tværfaglige samarbejder, og undgå at eleven skal 
forklare sig på ny. Et kritisk perspektiv kunne være, 
at vejlederen har mest erfaring med at være i én til 
én-relationen, som muliggøres i den individuelle 
vejledning, og hvis vejledningen skal faciliteres an-
derledes, vil det udfordre vejlederens selvforstå-
else og muligvis hans/hendes praktiske kunnen. 

En konsekvens af et ensidigt fokus på den individu-
elle organisering af vejledningen er, at de kollektive 
vejledningsformer ikke kommer til udfoldelse, og li-
geledes at tiden til andre givende vejledningsfor-
mer reduceres. De unge vil ikke møde vejledning i 
fællesskaber, hvor de kan hjælpe hinanden med at 
afindividualisere strukturelle problemer og ligele-
des fungere som hinandens co-vejledere ved at 
dele viden om deres håndtering af problemer og 
valgsituationer. Med overvægt på individuelt orga-
niseret vejledning opnår de unge ikke sammen mu-
lighed for at sætte fokus på problemer, som er so-
cialt forankret - ”vi er i samme situation” og samti-
dig etablere en praksis for fælles analyse af mulig-
heder (Thomsen m.fl., 2013). 

Felt 4 - Vejlederen som facilitator 
Vi eksemplificerer modellens fjerde felt, som rum-
mer det fælles med fokus på eleverne, vha. en case 
om aktiviteter i køkkenværkstedet. 

Kristine deltager som vejleder tre gange om ugen á 
ca. 20 min. i de aktiviteter, som foregår i køkken-
værkstedet, hvor hun er tilknyttet som vejleder. 
Hun har ikke nogen dagsorden for deltagelsen ud-
over, at hun vil være tilstede og lytte efter vejled-
ningsåbninger og behov. Hun oplever, at hendes 
jævnlige tilstedeværelse bærer frugt. Relationen 
og fortroligheden til eleverne bliver styrket, når 
hun har mulighed for at møde eleverne i den hver-
dag, de aktiviteter og de fællesskaber, de er en del 
af ude på værkstedet. En dag stiller hun sig og 
skræller gulerødder sammen med Patrick. Patrick 
åbner sig for Kristine og fortæller åbent og ærligt 
om sin barndom og diagnose. 
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Samtalen førte til, at han gerne ville have nogle 
flere samtaler. Både Kristine og køkkenlæreren er 
aktivt lyttende. Kristine får således øje på behov, 
som kan tilgodeses senere. 

En anden dag siger en af de andre elever i en af 
pauserne, hvor alle sidder omkring bordet i fro-
koststuen, at han gerne vil i praktik. Kristine talte 
med ham om, hvilke praktiksteder der kunne være 
interessante og relevante. Tre andre om bordet lyt-
ter med og begyndte at deltage i samtalen. De 
kommer med gode erfaringer fra deres tidligere 
praktikker, og det ender med, at en af de andre ele-
ver finder et nummer, som den vejledte elev kan 
ringe til for direkte kontakt.  

Refleksioner over casen i felt 4 
Vi har forsøgt at illustrere tre elementer i casen 
som handler om: Kollektive vejledningsformer, Kar-
rierelæring i kollektiv vejledning og individualise-
ringstendensen. 

Kollektive vejledningsformer 
Begrebet kollektive vejledningsformer dækker 
over vejledningsaktiviteter, hvor flere vejledte er til 
stede på samme tid. Under paraplyen kollektive 
vejledningsformer finder vi vejledning i fællesska-
ber, som er rammen i casen ovenfor, gruppevejled-
ning og kollektiv vejledning i klasser eller på hold. I 
en FGU kontekst kan kollektiv vejledning både 
finde sted i klasselokalet, værkstedet, kantinen, 
virksomhedsforlagt undervisning, praktik samt 
gruppe- og kollektive vejledningsaktiviteter. Ud fra 
et socialkonstruktionistisk syn er læring og erken-
delse socialt konstrueret. Læringsmiljøet får derfor 
en afgørende betydning for individets udvikling. Er 
man flere sammen i vejledningen, er der mulighed 
for øget refleksion, da der er flere, der kan byde ind 
med relevante elementer, og man får adgang til 
flere erfaringer. Desuden er der mulighed for at 
den enkelte elev kan spejle sig i andre, der har lig-
nende udfordringer som én selv (Thomsen m.fl., 
2013). Udfordring kan være at få fastholdt lærings-
udbyttet i de kollektive vejledningsformer i elever-
nes forløbsplaner. Dette peger på at sammen-

tænke forskellige vejledningsformer og i vores mo-
del specielt felterne 3 og 4 med henblik på indivi-
duel opfølgning og indskrivning i forløbsplanen 
som en opsamling på det kollektive.   

Karrierelæring i kollektiv vejledning 
Set i lyset af arbejdet med at udvikle karrierelærings-
kompetencer hos eleverne, er det afgørende, at der er 
flere elever, der kan udveksle erfaringer og reflek-
tere sammen. Når eleverne jf. Laws niveau 1 har 
”opdaget” altså indsamlet observationer og erfa-
ringer fx i praktik eller på et værksted, kan man i 
niveau 2- ”undersøgelses niveauet” i grupper eller 
hold samme undersøge de erfaringer, man samlet 
set har. Hvad er forskelle og ligheder? Hvad kende-
tegner? Situationen i casen, hvor der tales om mu-
lige praktikker, kan ses som eksempel på Bill Laws 
niveau 2. Vejlederen kan senere mere systematisk 
samle op og tydeliggøre erfaringer. Også på niveau 
3 –  at fokusere er det godt at være flere. Her zoo-
mer man ind på værdier, styrker og udfordringer, 
og her kan man fx i gruppe få sparring fra andre, 
tilbydes andres syn på ens kunnen m.v. Grundlaget 
for at tage endelig beslutning om uddannelse eller 
job bliver således væsentlig kvalificeret.  

Individualiseringstendensen 
En anden vigtig begrundelse for at arbejde med 
kollektive vejledningsmetoder er, at disse kan 
modvirke individualisering. I erkendelsen af at Indi-
vidualisering er et uomgængeligt vilkår for menne-
sket i dag, modsvarer fællesskabsoplevelser og be-
arbejdningen af disse de unges forståelser af egne 
problemer som en del af fælles samfundsmæssige 
problemstillinger (Tolstrup, 2021; Undervisnings-
ministeriet, 2017; Harch 2011). Den mere traditio-
nelle og kendte én til én-vejledning kan risikere at 
støtte individualiseringsnormen, der siger, at du er 
ansvarlig for egne handlinger. Du skal både selv 
løse de udfordringer, du er i, og du skal også selv 
bære evt. nye forståelser, der måtte opstå i vejled-
ningen, ud i verden, hvor de gerne skulle få ben at 
gå på. Hvis man arbejder i grupper eller på hold, 
kan man opleve, at der er mange, der har det som 
jeg, og man kan etablerer netværk, der kan arbejde 
sammen om at finde mulige løsninger. 
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Samtidig er der andre, der bevidner de nye erken-
delser og som kan understøtte, at der sker foran-
dringer efterfølgende.  

 Vejledningsfærdigheder i den kollektive vej-
ledning 

Vejledning, organiseret som kollektiv- og gruppe-
vejledning og i fællesskaber, tilbyder en væsentlig 
anderledes koreografi; både vejleder og de unges 
positionering adskiller sig fra den traditionelle indi-
viduelle vejledning (Harch, 2020) Vejlederen bør 
bevidst indtage forskellige positioner alt efter grup-
pens behov. Man kan metaforisk sige, at man som 
vejleder kan vælge, om man vil gå foran, hvor man 
er den styrende i vejledningen, gå ved siden af, 
hvor man er deltagende og understøttende, og at 
gå bagved, hvor man understøtter de vejledtes di-
aloger (Tolstrup, 2021). Når vejlederen positione-
rer sig som gående ved siden eller bagved, er der 
tale om en facilitering af elevernes medejerskab til 
processerne, der muliggør en højere grad af sam-
skabelse.  Dette betyder for vejlederen et skifte fra 
den måske trygge position som gående foran (sty-
rende), som vejlederne kender fra de individuelle 
vejledninger. Vejlederens rolle som facilitator af 
gruppeprocesser og heri en særlig opmærksomhed 
på at udvise en særlig sensitivitet ift. gruppedyna-
mik kalder altså på nye vejledningsfaglige kompe-
tencer. 

Afsluttende bemærkninger om vejledernes op-
gaver 
Når vi nu har set på de fire felter hver for sig og 
forsøgt at illustrere vha. casene, håber vi, det for 
læseren er meningsfuldt at se den nu afsluttende 
pointe, som vi har med denne artikel, nemlig at 
pege på hvilke vejlederopgaver, der skal varetages 
af professionelle vejledere på FGU.  

Den professionelle vejleders opgaver i FGU har for-
andret sig fra de vejledningsforståelser vi kendte 
fra Produktionsskolen og VUC. Fra at vejledning er 
noget der foregår med og om eleven, ser vi også de 
professionelle vejledere have en vigtig organisato-
risk rolle. De kan være ledere af kvalitetsudvikling 
af hele vejledningsfeltet, ligesom de kan facilitere 

og være koordinerende i det daglige samarbejde 
om og med eleven/eleverne.  Denne bevægelse er 
samtidig en bevægelse hen imod at etablere Pro-
fessionelle Læringsfællesskaber (Albrechtsen, 
2013), hvori der foregår tværprofessionelt samar-
bejde (Hansen m.fl., 2014). Der er store forskelle 
på FGU institutionerne i Danmark med hensyn til 
størrelse, antal af matrikler og antallet af uddan-
nende vejledere. Udfordringerne i forhold til at 
etablere velfungerende vejledning med fokus på 
samarbejde mellem de professionelle vejledere og 
den bredt udførte vejledning vil derfor være for-
skellige. Det er dog vigtigt alle steder, at der er fora 
for udviklingen. Dels i form af et professionelt læ-
ringsfællesskab de professionelle vejledere imel-
lem, og dels at vejledningen som opgave og de pro-
fessionelle vejleders opgave ind i dette løbende ita-
lesættes og bearbejdes i organisationen.  

De enkelte vejledningsopgaver kan kategoriseres i 
de fire felter, men de er i praksis afhængige af hin-
anden. En samtale med en elev (i felt 3) kan fx føre 
til møde med KUI (felt 1) og samarbejde med kon-
taktlæreren (felt 2) eller invitation til gruppevejled-
ning (felt 4). Herunder vil vi præsentere cases, som 
skal illustrere felterne, hvorefter vi reflekterer over 
cases og felter i relation til vejledningsteori. 

Felt 1 – Vejlederen som netværksarbejder  
Vi eksemplificerer modellens første felt, som 
spænder mellem det individuelle og organisatio-
nen vha. en case om en elev, som går på køkkenlin-
jen.  

Achmed går pt. på køkkenlinjen men har i længere 
tid haft et ønske om at komme over på autolinjen. 
Han har fået lov at være med på en prøvepraktik. 
Susanne, der er vejleder for Achmed, har indkaldt 
linjelærerne fra både køkken og auto samt en vej-
leder fra KUI til et evaluerende møde sammen med 
Achmed. Susanne sørger for at sætte sig, så hun er 
tæt på Achmed og kan se hans ansigtsudtryk. Hun 
byder velkommen til mødet og præsenterer en 
dagsorden, som er printet ud til alle. Susanne star-
ter derefter med at spørge Achmed, hvad han 
gerne vil have ud af mødet. 
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Achmed mumler noget uhørligt. Hun beder ham så 
fortælle, hvordan han har oplevet det at være på 
autolinjen. Achmed fortæller, at han synes, det var 
okay, og at han kender mange derovre. Hun beder 
derefter autolinje læreren om kort at fortælle hans 
oplevelse af praktikken med fokus på det, der fun-
gerede. Efterfølgende beder hun Achmed om at 
kommentere på det, der blev sagt. Køkkenlæreren 
bryder ind og kommenterer det, autolæreren har 
sagt. Susanne beder venligt køkkenlæreren om at 
vente, til Achmed har sagt det, han vil. Achmed 
kommenterer det sagte. Susanne skriver løbende 
hovedpunkterne op, som deltagerne kommer frem 
med. Susanne sørger hele tiden for, at Achmed er 
med i samtalen, og at hans ønsker tydeliggøres.  

Refleksioner over casen i felt 1 
Susanne tager i casen den faciliterende rolle på sig. 
Hun arbejder i sin facilitering på, at Achmed kan 
være så samskabende som det er muligt. Hun ar-
bejder aktivt for at positionere Achmed som aktiv 
og medansvarlig. Hun styrer de professionelles ta-
lestrøm, så Achmed ikke “køres over” af velme-
nende lærere og vejledere. Men Susanne er ikke 
kun facilitator. Hun har i denne slags samarbejder 
en koordinerende rolle, hvor hun skaber sammen-
hæng i de forskellige vinkler, der er repræsenteret 
omkring bordet, ligesom hun har Achmeds over-
ordnede mål med sit FGU-forløb for øje. Denne ko-
ordinerende funktion er særdeles vigtig i det nye 
FGU. Den professionelle vejleder i FGU må, som 
Nordentoft (2014) udtrykker det i dette felt, gribe 
taktstokken og invitere til tværfaglige dialoger, 
hvor forhold, som har betydning for de vejledtes 
trivsel og mål, adresseres. Vejlederen, som er tæt 
på den vejledningsfaglige opgave, må med stort 
engagement og problemløsningskompetence ud-
vise stor lydhørhed i mødet med både de unge men 
i lige så stor grad kollegerne, der i fællesskab skal 
vise og søge veje i samarbejde med den unge på vej 
mod uddannelse og eller job. 

Også Thomsen og UU Danmark (2017) pointerer 
disse kompetencer som særlige vejlederkompe-
tencer, man som professionel vejleder bør be-
sidde. De formulerer det således: 

”Vejledernes særlige faglighed er vare-
tagelse af udsatte unges interesser i rol-
len som kontaktperson til og tovholder i 
et tværfagligt samarbejde”  

Ifølge Aftalen om bedre veje til uddannelse og job 
(Undervisningsministeriet, 2017) skal de unge på 
FGU opleve sammenhængende, målrettede forløb 
med klar progression. Redskaber til dette er bl.a. 
elevens forløbsplan. Men der står ikke noget om i 
aftalen, hvordan det sikres, at der skabes sammen-
hæng. Vi ser vejlederne som en oplagt faggruppe 
til at påtage sig opgaven med at være koordine-
rende og understøttende i det tværgående samar-
bejde om elevens forløbsplan, hvor eleven ses som 
den vigtigste samarbejdspartner. Målet er, at for-
løbsplanen bliver det fælles omdrejningspunkt for 
elevens læring og udvikling. Som en vejleder fra vo-
res konsulentopgaver på FGU Syd- og Midtfyn po-
interer, er samarbejdet med KUI afgørende for at 
kunne lykkes med at støtte de unge på FGU. 

”KUIs måde at opfatte os på er vigtig. 
Hvis der er mange forskellige, der ringer 
til KUI om den samme sag, går der kuk i 
omverdenens syn på os” 

Vejlederne har i dette felt en vigtig opgave, da de 
ser på elevens samlede mål, hvor faglærere natur-
ligt nok vil have mest fokus på de mål, der knytter 
sig til deres fagområde. Vejlederne skal altså for-
midle et helhedssyn på elevens udvikling og under-
støtte sammentænkning og samarbejde. Samtidig 
skal vejlederne sikre, at man i så stor grad, som det 
er muligt i forhold til den enkelte, arbejder vejs-
øgende og understøtter elevens refleksioner og 
undersøgelser af egne erfaringer, elementer, der 
er afgørende, hvis eleven skal udvikle sine karriere-
kompetencer. Som en anden vejleder fra vores 
konsulentarbejde på FGU Syd- og Midtfyn udtryk-
ker det, så handler det om at have et helikopteper-
sepktiv: 

“Vi prøver at tage et helikopterblik på 
eleven og situationen. Nu er du placeret 
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i køkkenet, men det er ikke sikkert, at det 
er køkkenvejen du skal gå. Måske drøm-
mer du om at blive socialrådgiver” 

For at den koordinerende rolle skal fungere, skal 
der være konsensus i organisationen om, at vejle-
derne har denne opgave, og snitfladerne til kon-
taktlærernes opgaver skal afklares. Det er ligeledes 
vigtigt, at der er en forståelse af, at eleverne er al-
les elever. Forstået således, at man som kontaktlæ-
rer eller vejleder ikke har en opfattelse af eleverne 
som “mine”, som de andre helst skal “holde sig 
fra”.  

Felt 2 – Vejlederen som katalysator 
Vi eksemplificerer modellens andet felt i spændet 
mellem det fælles og organisationen vha. en case 
om dialogen i et teammøde. 

Vi er til teammøde. Det ene punkt på dagsordenen 
er planlægning af et tværfagligt projekt, hvor der er 
fokus på helhedsorienteret undervisning. Der kom-
mer mange spændende ideer på bordet til kon-
krete samarbejdsideer. Vejlederen beder om tale-
tid og minder teamet om vigtigheden af, at der ind-
tænkes forskellige karriereorienterede refleksions-
rum og - opgaver i forløbet. Hun kommer med kon-
krete ideer til, hvordan der kan arbejdes aktivt med 
udvikling af elevernes karrierekompetencer. Linje-
læreren fra trælinjen udtrykker usikkerhed angå-
ende, hvordan han kan gribe opgaven an, og det 
aftales, at vejlederen skal indgå i et co-teachingfor-
løb sammen med linjelærerne ugen efter. I et an-
det punkt, elevevaluering, gennemgås eleverne 
kort. Det viser sig, at en del af eleverne har proble-
mer med fremmøde. Vejlederen foreslår, at hun 
planlægger en gruppevejledning med fokus på mo-
tivation for uddannelse. Det aftales, at dansklære-
ren skal indgå i et co-teachende gruppeforløb, så 
der kan følges op i faget sideløbende med.  

Refleksioner over casen i felt 2 
Som vi forsøger at vise med casen ovenfor, kan 
samarbejdsformen co-teaching danne ramme om 
samarbejdet. Co-teaching kan endvidere være 

rammen om udvikling af de professionelles vejle-
derkompetencer, hvilket der er behov for, når der 
arbejdes med uddelegeret vejledning. Denne sam-
arbejdsform defineres, som når en lærer med spe-
cialviden og en almen lærer underviser en klasse 
sammen (Hansen m.fl. 2014). Vejlederen bliver her 
“speciallæreren”, der bringer sin særlige viden om 
udvikling af karrierekompetencer i spil i samarbej-
det med kolleger. For at der er tale om co-teaching, 
skal man forberede, gennemføre og evaluere un-
dervisningen sammen.  

Hvis vejlederne skal lykkes med deres opgaver som 
ressourcepersoner over for kolleger, kræver det en 
ledelsesmæssig understøttelse. Man kan tale om 
tre ledelsesmåder (Bjerg & Bjergkilde, 2016): Le-
delse af, gennem og omkring vejlederne. 

Ledelse af vejlederne 
Her handler det om at sætte rammerne for vejledernes 
arbejde. Hvilke vejledningsopgaver skal varetages, og 
hvilken tidsramme er der til dette? Ledelsen skal også 
sparre med vejlederne om løsningen af deres opgaver, 
og evaluere disse sammen med vejlederne. Der kan også 
ligge en ledelsesmæssig opgave i at fastholde vejlederne 
i opgaver, som de måske oplever som nye og udfor-
drende, fx opgaven som ressourceperson, og under-
støtte vejledernes professionsforståelse, så de ser de 
nye funktioner som en del af deres opgavevaretagelse. 
 
Ledelse gennem vejlederne 
Her ligger vejledernes opgavevaretagelse både på det 
individuelle niveau med eleverne og på det organisato-
riske niveau, jvf. det ovenstående. Der skal være en ty-
delig dialog mellem ledere og vejledere om opgaverne, 
og hvad disse kræver, så der arbejdes i samme retning. 
Ledelsen skal sørge for, at det er muligt for vejlederne 
at gennemføre opgaverne.  
 
Ledelse omkring vejlederne 
Her er det ledelsens opgave at skabe legitimitet i orga-
nisationen, så vejlederne kan løse deres opgaver. Tyde-
lig kommunikation og løbende italesættelse er redska-
ber til dette.  
 

 
Nødvendigheden af at arbejde med dette felt for-
muleres her af en vejleder fra vores kompetence-
udviklingsforløb på FGU Syd- og Midtfyn:  
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“Tænkningen, om at vejlederen er en 
meget individuel person nede i nogle 
små fællesskaber, dur ikke. Vi skal have 
fokus på det brede perspektiv. Rollen er 
ikke kun at være personlig vejleder, det 
er at binde tingene sammen” 

Der er altså i felt 2 særlig opmærksomhed på vejle-
dernes mere generelle opgaver ind i FGU-organisa-
tionen. FGU er oprettet med den hensigt at opti-
mere uddannelsestilbuddet til de svageste unge, 
og vi ser, at der arbejdes med udvikling af professi-
onalisering via forskellige ressourcefunktioner som 
fx ordblindevejledere og teamkoordinatorer, og 
det giver rigtig god mening også at se på vejlederne 
i denne optik. Udvikling af elevernes karrierekom-
petencer er målet med FGU-uddannelsen, og det 
er i den sammenhæng, vejlederne kan fungere som 
ressourcepersoner. Ser man vejledernes opgaver i 
denne optik, viser der sig både muligheder og ud-
fordringer. Vejlederne skal indgå i skolernes praksis 
med en anderledes organisatorisk forpligtelse, hvil-
ket kan betyde forandringer i relationerne til kolle-
gerne, og at opgaverne skal genforhandles og ny-
tænkes (Nordentoft, 2014). Vejlederne skal på den 
ene side positioneres som organisatoriske mellem-
mænd, der kan udføre distribueret ledelse og på 
den anden side kunne gøre sig tilkoblingsmulige. 
De skal have stor forståelse for kollegernes opga-
ver, og også være dem, der kan udfordre dem på 
måden, de udfører opgaverne på (Boye Andersen 
& Brandt, 2016). 

Som en del af vores konsulentopgaver på FGU op-
lever vi, at vejlederne har stor opmærksomhed på 
dette. En vejleder har udtrykt det således 

“ Vi skal møde vores kolleger forskelligt, 
da de er forskellige som mennesker” 

En anden vejlederudtrykker det således:  

“ Vi skal sparre med vores kolleger om 
deres vejlederrolle, jeg oplever nogle 

gange, at de er for servicerende, for me-
get mor eller far, der skal jeg hjælpe dem 
med at kunne give slip. Vi har nogle gode 
kolleger, og jeg synes, vi kan sige rigtigt 
meget til dem, men det kommer jo også 
an på, hvordan jeg siger det. Jeg starter 
jo ikke med at sige, at det, de gør, er helt 
forkert” 

Felt 3 – Vejlederen som beskytter 
Vi eksemplificerer modellens tredje felt, som fav-
ner det individuelle med fokus på eleven, vha. en 
case, der viser relationens betydning i vejlednings-
situationen.  

Foran vejlederens dør venter Mia. Hun har længe 
gerne ville tale med vejlederen. Flere af hendes læ-
rere har gentagne gange opfordret hende til at op-
søge vejlederen. Døren går op, og vejlederen byder 
hende varmt velkommen. De bløde stole og de fri-
ske blomster i vasen på bordet skaber rammen om 
et rart sted til en samtalen. Mia er meget udfor-
dret, da hendes mor er uhelbredelig syg, og hun ta-
ger derfor vare på hendes to yngre søstre på otte 
og 12 år. Mia så ellers muligheden for skolen som 
hendes fristed, hvor hun kunne koncentrere sig om 
sit liv og sine drømme. Men hverdagen blev en an-
den. Hun sørger for, at de små kommer i skole til 
tiden, men når oftest selv først at komme til anden 
time. Hun får ikke forberedt sig, som hun gerne 
ville, der er så meget med søstrene og ikke mindst 
moderen. Vejlederen formår i samtalen at skabe en 
tryg relation, hvor Mia får lov til at fortælle sin hi-
storie. Vejlederen er primært lyttende og spørger 
kun ind for at understøtte Mia i hendes fortælling.   

Refleksioner over casen i felt 3 
Casen illustrerer en eksklusiv én til én relation, som 
i vejledningen har domineret gennem flere årtier 
og som positionerer vejlederen på sit kontor med 
afsæt i individorienterede vejledningsmetoder og 
tilgange (Plant, 2009). 
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Det er ofte også det, vejledere fremhæver som be-
hovet. En vejleder fra vores kompetenceforløb på 
FGU udtrykker det således:  

”Vi mangler et sted, hvor der også kan 
være noget ro i denne her samtale. De 
unge har rigeligt rod i deres hoveder. ... 
”At have en stol med et armlæn vil være 
godt for eleven. Et trygt rum [hvor] sce-
nen er sat...”.   

De unge i FGU er ofte udfordret på forskellige pa-
rametre, både fagligt, personligt og socialt. Om det 
er det ene eller det andet eller flere ting på samme 
tid kalder på en ramme, hvor det er legitimt at hen-
vende sig. Det kan være uhensigtsmæssigt og tillige 
forstyrrende, hvis det flyder over i den fælles 
ramme, hvor lærere hverken har tid eller forudsæt-
ninger for at rumme den enkelte. Derfor henvises 
de unge ofte til vejledere, når noget bliver for stort 
og uoverskueligt. Vejlederens kontor, som frem-
skrives i casen, inviterer til en samtale, hvor per-
sonfølsomme temaer kan bringes i spil, hvor den 
vejledte bliver mødt af en professionel vejleder, 
der er i stand til at lytte og ofte også efter det det 
uforudsete, det ukendte og det uforudsigelige (Lar-
sen, 2012).  

Den professionelle vejleder må blot være opmærk-
som på, at denne eksklusive én-til-én relation, som 
historisk trækker på den humanistisk psykologi (fx 
Rogers klientcentrede tilgang), kan have slagside 
mod en terapeutisk diskurs, hvor selvrealisering og 
selvudvikling bliver normative mål for vejlednin-
gen, hvilket kan resultere i, at fokus på de konkrete 
problemer med fx mangel på job/udd. i vejlednin-
gen flyttes til at handle om den enkeltes selvreali-
sering og vejledtes eget ansvar for problemerne 
(Thomsen, 2009). 

I den individuelle vejledning inviteres de særligt 
sårbare ind i et rum med fokus på nærvær, tryghed 
og tillid med henblik på at hjælpe den enkelte unge 
videre. Videre kan forstås internt i skoleregi med 
henblik på vejvisende eller vejsøgende strategier til 

at håndtere de konkrete udfordringer i undervis-
ningen og/eller i relation til andre elever. Videre 
kan også betyde, at vejledere trækker på tværpro-
fessionelle samarbejdsrelationer, som den aktuelle 
udfordring nødvendigvis kalder på fx socialrådgiver 
eller en form for “hjemmevejleder”.  

Vejlederens gode forudsætninger for at skabe rela-
tion betones ofte særligt i den individuelle vejled-
ning. Den nære relation synes for mange vejledere 
og lærere at være bærende i den individuelle sam-
tale og fremhæves af en af vejlederne på FGU Syd- 
og Midtfyn som ’det store hjerte’: 

“Hvor er det godt, at eleverne møder læ-
rere, der har store hjerter. Min erfaring 
er, at det måske er første gang, de gør 
det”. 

Både praksis og forskning er enige i, at relationen 
er betydningsfuld og må være en forudsætning for, 
at både vejledere og lærere kan skabe grundlag for 
selvforvaltning (UVM & Jørgensen, 2018). Risikoen 
kan være, at de ‘store hjerter’ tager over og fast-
holder en overvejende vejvisende form, som den 
unge enten ‘køber’ for at understøtte relation, eller 
fordi vejlederen ikke formår at skabe afsæt for den 
unge selvforvaltning i en mere vejsøgende form.  

Vejledning alene med afsæt i ’det store hjerte’ kan 
gå hen og være barriereskabende for vejledtes mu-
lighedshorisont, en horisont den professionelle 
vejleder er optaget af at udvide og udfordre. En 
proces som understøttes af kvalificeret karrierelæ-
ring, som ikke alene foregår i det individuelle sam-
talerum men kalder på vejleders evne til at udføre 
både individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning og 
at veksle mellem ekspert- og facilitatorrolle (Thom-
sen & UU Danmark, 2017). 

Feltet for den individuelle vejledning bliver derfor 
nødvendig i samspil med bl.a. felt ét, som kalder på 
vejlederens forudsætning for at facilitere net-
værkssamarbejdet, som i højere grad har det fælles 
i sigte. 
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Man skal som vejleder sikre, at det, der arbejdes 
med i dette felt, efterfølgende indskrives i elevens 
forløbsplan for at sikre sammenhæng i de tværfag-
lige samarbejder, og undgå at eleven skal forklare 
sig på ny. Et kritisk perspektiv kunne være, at vejle-
deren har mest erfaring med at være i én til én-re-
lationen, som muliggøres i den individuelle vejled-
ning, og hvis vejledningen skal faciliteres anderle-
des, vil det udfordre vejlederens selvforståelse og 
muligvis hans/hendes praktiske kunnen. 

En konsekvens af et ensidigt fokus på den individu-
elle organisering af vejledningen er, at de kollektive 
vejledningsformer ikke kommer til udfoldelse, og li-
geledes at tiden til andre givende vejledningsfor-
mer reduceres. De unge vil ikke møde vejledning i 
fællesskaber, hvor de kan hjælpe hinanden med at 
afindividualisere strukturelle problemer og ligele-
des fungere som hinandens co-vejledere ved at 
dele viden om deres håndtering af problemer og 
valgsituationer. Med overvægt på individuelt orga-
niseret vejledning opnår de unge ikke sammen mu-
lighed for at sætte fokus på problemer, som er so-
cialt forankret - ”vi er i samme situation” og samti-
dig etablere en praksis for fælles analyse af mulig-
heder (Thomsen m.fl., 2013, s. 8). 

Felt 4 - Vejlederen som facilitator 
Vi eksemplificerer modellens fjerde felt, som rum-
mer det fælles med fokus på eleverne, vha. en case 
om aktiviteter i køkkenværkstedet. 

Kristine deltager som vejleder tre gange om ugen á 
ca. 20 min. i de aktiviteter, som foregår i køkken-
værkstedet, hvor hun er tilknyttet som vejleder. 
Hun har ikke nogen dagsorden for deltagelsen ud-
over, at hun vil være tilstede og lytte efter vejled-
ningsåbninger og behov. Hun oplever, at hendes 
jævnlige tilstedeværelse bærer frugt. Relationen 
og fortroligheden til eleverne bliver styrket, når 
hun har mulighed for at møde eleverne i den hver-
dag, de aktiviteter og de fællesskaber, de er en del 
af ude på værkstedet. En dag stiller hun sig og 
skræller gulerødder sammen med Patrick. Patrick 
åbner sig for Kristine og fortæller åbent og ærligt 
om sin barndom og diagnose. Samtalen førte til, at 

han gerne ville have nogle flere samtaler. Både Kri-
stine og køkkenlæreren er aktivt lyttende. Kristine 
får således øje på behov, som kan tilgodeses se-
nere. 

En anden dag siger en af de andre elever i en af 
pauserne, hvor alle sidder omkring bordet i fro-
koststuen, at han gerne vil i praktik. Kristine talte 
med ham om, hvilke praktiksteder der kunne være 
interessante og relevante. Tre andre om bordet lyt-
ter med og begyndte at deltage i samtalen. De 
kommer med gode erfaringer fra deres tidligere 
praktikker, og det ender med, at en af de andre ele-
ver finder et nummer, som den vejledte elev kan 
ringe til for direkte kontakt.  

Refleksioner over casen i felt 4 
Vi har forsøgt at illustrere tre elementer i casen 
som handler om: Kollektive vejledningsformer, Kar-
rierelæring i kollektiv vejledning og individualise-
ringstendensen. 

Kollektive vejledningsformer 
Begrebet kollektive vejledningsformer dækker 
over vejledningsaktiviteter, hvor flere vejledte er til 
stede på samme tid. Under paraplyen kollektive 
vejledningsformer finder vi vejledning i fællesska-
ber, som er rammen i casen ovenfor, gruppevejled-
ning og kollektiv vejledning i klasser eller på hold. I 
en FGU kontekst kan kollektiv vejledning både 
finde sted i klasselokalet, værkstedet, kantinen, 
virksomhedsforlagt undervisning, praktik samt 
gruppe- og kollektive vejledningsaktiviteter. Ud fra 
et socialkonstruktionistisk syn er læring og erken-
delse socialt konstrueret. Læringsmiljøet får derfor 
en afgørende betydning for individets udvikling. Er 
man flere sammen i vejledningen, er der mulighed 
for øget refleksion, da der er flere, der kan byde ind 
med relevante elementer, og man får adgang til 
flere erfaringer. Desuden er der mulighed for at 
den enkelte elev kan spejle sig i andre, der har lig-
nende udfordringer som én selv (Thomsen m.fl., 
2013). Udfordring kan være at få fastholdt lærings-
udbyttet i de kollektive vejledningsformer i elever-
nes forløbsplaner. 
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Dette peger på at sammentænke forskellige vejled-
ningsformer og i vores model specielt felterne 3 og 
4 med henblik på individuel opfølgning og indskriv-
ning i forløbsplanen som en opsamling på det kol-
lektive.   

Karrierelæring i kollektiv vejledning 
Set i lyset af arbejdet med at udvikle karrierelæ-
ringskompetencer hos eleverne, er det afgørende, 
at der er flere elever, der kan udveksle erfaringer 
og reflektere sammen. Når eleverne jf. Laws niveau 
1 har ”opdaget” altså indsamlet observationer og 
erfaringer fx i praktik eller på et værksted, kan man 
i niveau 2- ”undersøgelses niveauet” i grupper eller 
hold samme undersøge de erfaringer, man samlet 
set har. Hvad er forskelle og ligheder? Hvad kende-
tegner? Situationen i casen, hvor der tales om mu-
lige praktikker, kan ses som eksempel på Bill Laws 
niveau 2. Vejlederen kan senere mere systematisk 
samle op og tydeliggøre erfaringer. Også på niveau 
3 –  at fokusere er det godt at være flere. Her zoo-
mer man ind på værdier, styrker og udfordringer, 
og her kan man fx i gruppe få sparring fra andre, 
tilbydes andres syn på ens kunnen m.v. Grundlaget 
for at tage endelig beslutning om uddannelse eller 
job bliver således væsentlig kvalificeret.  

Individualiseringstendensen 
En anden vigtig begrundelse for at arbejde med 
kollektive vejledningsmetoder er, at disse kan 
modvirke individualisering. I erkendelsen af at Indi-
vidualisering er et uomgængeligt vilkår for menne-
sket i dag, modsvarer fællesskabsoplevelser og be-
arbejdningen af disse de unges forståelser af egne 
problemer som en del af fælles samfundsmæssige 
problemstillinger (Harch, 2020). Den mere traditio-
nelle og kendte én til én-vejledning kan risikere at 
støtte individualiseringsnormen, der siger, at du er 
ansvarlig for egne handlinger. Du skal både selv 
løse de udfordringer, du er i, og du skal også selv 
bære evt. nye forståelser, der måtte opstå i vejled-
ningen, ud i verden, hvor de gerne skulle få ben at 
gå på. Hvis man arbejder i grupper eller på hold, 
kan man opleve, at der er mange, der har det som 
jeg, og man kan etablerer netværk, der kan arbejde 
sammen om at finde mulige løsninger. Samtidig er 
der andre, der bevidner de nye erkendelser og som 

kan understøtte, at der sker forandringer efterføl-
gende. 

 

Vejledningsfærdigheder i den kollektive vej-
ledning 

Vejledning, organiseret som kollektiv- og gruppe-
vejledning og i fællesskaber, tilbyder en væsentlig 
anderledes koreografi; både vejleder og de unges 
positionering adskiller sig fra den traditionelle indi-
viduelle vejledning (Harch, 2020). Vejlederen bør 
bevidst indtage forskellige positioner alt efter grup-
pens behov. Man kan metaforisk sige, at man som 
vejleder kan vælge, om man vil gå foran, hvor man 
er den styrende i vejledningen, gå ved siden af, 
hvor man er deltagende og understøttende, og at 
gå bagved, hvor man understøtter de vejledtes di-
aloger (Tolstrup, 2021). Når vejlederen positione-
rer sig som gående ved siden eller bagved, er der 
tale om en facilitering af elevernes medejerskab til 
processerne, der muliggør en højere grad af sam-
skabelse.  Dette betyder for vejlederen et skifte fra 
den måske trygge position som gående foran (sty-
rende), som vejlederne kender fra de individuelle 
vejledninger. Vejlederens rolle som facilitator af 
gruppeprocesser og heri en særlig opmærksomhed 
på at udvise en særlig sensitivitet ift. gruppedyna-
mik kalder altså på nye vejledningsfaglige kompe-
tencer. 

Afsluttende bemærkninger om vejledernes op-
gaver 
Når vi nu har set på de fire felter hver for sig og 
forsøgt at illustrere vha. casene, håber vi, det for 
læseren er meningsfuldt at se den nu afsluttende 
pointe, som vi har med denne artikel, nemlig at 
pege på hvilke vejlederopgaver, der skal varetages 
af professionelle vejledere på FGU.  

Den professionelle vejleders opgaver i FGU har for-
andret sig fra de vejledningsforståelser vi kendte 
fra Produktionsskolen og VUC. Fra at vejledning er 
noget der foregår med og om eleven, ser vi også de 
professionelle vejledere have en vigtig organisato-
risk rolle. 
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De kan være ledere af kvalitetsudvikling af hele vej-
ledningsfeltet, ligesom de kan facilitere og være 
koordinerende i det daglige samarbejde om og 
med eleven/eleverne.  Denne bevægelse er samti-
dig en bevægelse hen imod at etablere Professio-
nelle Læringsfællesskaber (Albrechtsen, 2013), 
hvori der foregår tværprofessionelt samarbejde 
(Højholdt, 2016). Der er store forskelle på FGU in-
stitutionerne i Danmark med hensyn til størrelse, 
antal af matrikler og antallet af uddannende vejle-
dere. Udfordringerne i forhold til at etablere vel-
fungerende vejledning med fokus på samarbejde 
mellem de professionelle vejledere og den bredt 
udførte vejledning vil derfor være forskellige. Det 
er dog vigtigt alle steder, at der er fora for udviklin-
gen. Dels i form af et professionelt læringsfælles-
skab de professionelle vejledere imellem, og dels 
at vejledningen som opgave og de professionelle 
vejleders opgave ind i dette løbende italesættes og 
bearbejdes i organisationen.  

Refleksionsspørgsmål 
Se på de fire felter i matrixmodellen, der illustrerer 
vejlederrollerne i FGU, bagerst i artiklen, og forhold 
jer som team til følgende spørgsmål: 

- Hvordan fordeler I vejledernes opgave i de fire 
felter i din organisation? 
 

- Har du ønsker til en anderledes fordeling end 
den nuværende?  
- Hvis ja, uddyb hvilke og hvorfor. Hvis ja, 

hvad skal der til, for at dette ændrer sig?  
- Hvis nej, begrund hvorfor de er gode, som 

de er på nuværende tidspunkt. 
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Øvelsesark   

  
 

 

Se på de fire felter i matrixmodellen og forhold jer 
som team til følgende spørgsmål: 

Hvordan fordeler I vejledernes opgave i de fire fel-
ter i din organisation? 

 

 

 

 

- Har du ønsker til en anderledes fordeling 
end den nuværende?  

- Hvis ja uddyb hvilke og hvorfor. Hvis ja, 
hvad skal der til, for at dette ændrer sig?  

- Hvis nej, begrund hvorfor de er gode som 
de er på nuværende tidspunkt. 
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