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Uddannelsesvejledning i nye konstellationer



Vejledning i nye konstellationer

Folkeskole Ungdomsuddannelse

Børne- og ungeområde Beskæftigelsesområdet

UU

FGU

Idealet om sammenhæng i
ungeindsats bryder op 
i formelle, faglige og værdi-
mæssige skel

Når UU mister autonomi
er det især vigtigt at kunne
artikulere vejledningens 
faglighed



Oplæggets indhold

• Spændingsfelter i uddannelsesvalget

• Spændingsfelter i vejledningen

• Spændingsfelter i organiseringen

• Fortællingen om vejledningen?

• At bane veje i forandringen



Spændingsfelter i uddannelsesvalget

Lineær proces:
Præstation og hastighed

Cirkulær proces:
Kompleks, iterativ og risikofyldt
Yoyo-processer

Individualiseret og
dramatisk valg

De fokuserede og de
fortvivlede

(Pless m.fl., 2016)

Samfundet/
individet



Spændingsfelter i vejledningen

Funktionel vejledning:
Befordre afklaring og valg, formidle fakta og redskaber
Realistisk plan 

Kritisk, frigørende vejledning
Befordre kritisk refleksion og bevidsthed om uddannelsesmål
og handleveje

Eksistentiel vejledning:
Fremelske åbenhed for tilværelsen som 
et rum af tydningsmuligheder

(Finn Thorbjørn Hansen, 2008)

Fokus

Udforskning



Spændingsfelter i vejledningen

Lineær/funktionel proces

Cirkulær/eksistentiel proces

Individets
ønsker
(responsiv)

Samfundets
krav/betingelser
(styrende)

”Din vej til drømme-
uddannelsen”

”Dit gode liv”

”Det realistiske 
valg”

”Det gode fælles liv”

”Det kritisk-frigørende valg”

En fælles og tydelig vejledningsforståelse kan kun eksistere som balancer 
mellem konkurrerende værdier, som hele tiden må forhandles



Spændingsfelter i organiseringen

Mange stemmer, usikkerhed
Abstrakte kompromisser

Behov for konkretisering
og faglig mening

Samarbejde på tværs

Mandat

Vejledningspraksis

Autorisering, opgave,
interessevaretagelse, identitet

BUF, SOF og BIF



Spændingsfelter i organiseringen

Tværgående samarbejde:

• Uklare autoriseringer og beslutningsrettigheder

• Abstrakte fællesnævnere – ”kerneopgaven” som 
abstraktion

• Manglende legitime kanaler for at varetage 
særinteresser

• Usikker professionsidentitet



Mulige fortællinger om vejlederen

Idealiseret/abstrakt

Ironisk/konkret

Harmonisk/
integrerende

Konfliktorienteret/
opløsende

Romance

Komedie

Tragedie

Satire



Mulige fortællinger?

Romance:
Vejlederen som den uafhængige
hjælper, der hjælper og skaber
sammenhæng på den unges præmisser

Tragedie:
Vejlederen som noble hjælper,
der overvindes af et 
urimeligt system

Satire:
Vejledning som ritual, der
skal tilfredsstille alt for mange
dagsordener

Komedie:
Vejlederen som snusfornuftig mægler
og formidler, der på en eller anden måde
finder veje i de komplekse systemer



Bane vej i forandrigen

Den civile individualist

Kollektivisten/
eksperten

Opportunisten

Den heroiske 
individualist

Handlingslogikker

Stigende
modenhed

Faldende
modenhed



Opsummering

• I vejledningsarbejdet er spændingsfelter uundgåelige

• Det handler om at bane vej for en fælles og nuanceret 
håndtering af dem

• Vær varsom med idealiseringer og idyllisering, som 
fortrænger det komplekse 

• Find et realistisk og nuanceret sprog for den værdi, 
som I skaber gennem vejledning

• Og følg grænseopbrud til dørs - genforhandl 
grænsedragninger med samarbejdspartnerne


